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Rest Cool & Easy with Webasto

engine idling. Integrated low voltage
battery cut-off ensures engine re-start.
Easy Installation via vehicle roof hatch.  

Cool Split 20 - Air
Conditioning
High Performance 2kW
cooling, very low noise, low
profile, light weight, rear or
roof mounted Air Conditioning.

Air Filtration Systems
Remove 99.995% of airborne
infections including Covid-19
HEPA-14 Medical grade air
filtration solution can be retro-
fitted to any Ambulance or mass
transport system providing
protection from airborne
infections and contaminants.
Straight forward installation,
automatic filter monitoring and
easy, contamination free, filter
exchange.

Webasto Thermo & Comfort Australia | svc-info@webasto.com | +60 13 988 0898 | +61 2 8536 4800 | www.webasto.com

E-Mobility
With over 90 years of automotive
expertise and a sustainable vision,
Webasto has developed a modular,
scalable battery system perfect for
a wide variety of applications. Our
high-quality, high-performance and
high-safety battery products enable a
secure and long-term investment into
a green mobility.

Webasto's Integrated thermal
management system for electric
vehicles, provides complete system
competence integrating new
technologies and components to
guarantee consistent and optimum
temperatures for passengers,
batteries, powertrain and power
electronics. 

Cool Top RTE 23 - Parking Cooler
High performance,
2.3kW, lightweight, low
profile, roof mounted
24v electric parking
cooler.  Cooling without 
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Editor’s Note

เข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2022 แล้ว ช่วงฤดูหนาวที่กำาลังจะมาถึง

น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจกลับมาคึกคัก แน่นอนว่าภาคขนส่ง

สินค้าอุปโภคบริโภค การเดินทางขนส่งผู้คนด้วยรถบัสจะคึกคัก 

ครึ่งปีแรกที่ผ่านพ้นไป แวดวงธุรกิจขนส่งยังคงขยับขับเคลื่อนไปข้าง

หน้า ท่ามกลางสถานการณ์ราคาพลังงานที่ยังคงคาดการณ์ได้ยาก 

เพราะดูทีท่าแล้วว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนั้นน่าจะลาก

ยาวเข้าสู่ฤดูหนาวของฝั่งยุโรปอย่างแน่นอน ภาคขนส่งต้องเตรียม

รับมือกับเรื่องต้นทุนราคาพลังงานไปต่อเนื่องจนข้ามปี

Asian Trucker สนทนากับคุณหมอธนัช ผู้บริหาร ธนัชวิชญ์ 

ทราแวล กรุ๊ป ผู้ ให้บริการเช่าเหมารถบัส คุณหมอกล่าวว่า การ

มาถึงของวิกฤตโควิดทำาให้ทุกคนต้องปรับตัว ไม่สามารถบริหาร

จัดการแบบเดิมๆ ได้ นอกไปจากนั้นในฉบับนี้ เรายังได้พูดคุยกับ

อีกหลายบริษัทที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยงานขนส่ง อยู่ในอุตสาหกรรม

ขนส่ง ที่มีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไป ตั้งแต่มือเก่าจนถึงคนรุ่นใหม่ 

ธุรกิจขนส่งไม่แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ การจะไปได้ดีในยุคปัจจุบัน 

ต้องไม่หยุดนิ่ง เพราะยุคปัจจุบัน ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ใคร

เผลออาจสะดุดหกล้มได้ ในขณะเดียวกันใครที่ปรับตัวได้เร็วสามารถ

ที่จะคว้าโอกาสที่เข้ามาได้อย่างทันท่วงที
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งาน Miss Thailand 
Universe ที่ผ่านมา ทาง
ธนัชวิชญ์ได้รับหน้าที่
ในการสนับสนุนการ
เดินทางของบรรดา

นางงาม คุณหมอเล่าให้
ฟังวา่ไดน้ำาเสนอ product 
ตัวใหม่ของธนัชวิชญ์ 
คือ รถบัสสแกนเนียรุ่น 
K410 ความยาว 13.8 
เมตร ตกแต่งภายใน
ด้วยเบาะขนาด VIP 21 
40 ท่ีน่ัง ได้ภาพลักษณ์

ของความหรูหรา 
พรีเมี่ยม และความที่

เป็นแบรนด์ชั้นนำาสำาหรับ
รถบัส ทำาให้ตอบโจทย์
กับทางกองประกวด 
คว้าสัญญางานมาได้
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Asian Trucker ได้รับโอกาสการสนทนากับคุณหมอ

ธนัช เงินประเสริฐศรี กรรมการผู้จัดการบริษัทธนัชวิชญ์ 

แทรเวล กรุ๊ป ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกลับมาเดินหน้า

เปิดประเทศเต็มตัวอีกครั้ง 

เมื่อไมน่านมาน้ีในงานประกวด Miss Thailand Universe 

บริษัทธนัชวชิญ์ไดร้บัหน้าทีเ่ปน็ผู้ดำาเนินการสนับสนุนยาน

พาหนะในการเดินทางด้วยรถบัสให้กับบรรดานางงาม

ตระเวนเดินทางทำากิจกรรมในหลายที่ของประเทศไทย 

นอกจากจะได้เห็นเหล่านางงามแล้ว เรายังมีโอกาสได้เห็น

รถบสัสแกนเนียของธนัชวชิญท์ีม่มีาตรฐานระดบัสงูในการ

ให้บริการกับอีเว้นท์ระดับประเทศ 

ให้ความสำาคญักับขอ้มลู พฒันาไปขา้งหน้าไมห่ยดุน่ิง 

โลกยุคใหม่คุณหมอธนัชกล่าวว่าข้อมูล หรือที่เรียก

กันว่า Big data มีความสำาคัญ ฐานข้อมูลของบริษัท

ธนัชวิชญ์ที่ดำาเนินการกับลูกค้าตั้งแต่แรกเร่ิมกิจการ

ที่เก็บสะสมไว้น้ัน เป็นสิ่งที่สามารถกำาหนดทิศทาง

วางแผนธุรกิจได้เป็นอย่างดี แม้ว่าบางช่วงของการ

ดำาเนินการ จะต้องเจอกับสิ่งที่ ไม่คาดคิดอย่างเช่น

โควิดที่ผ่านมา แต่เนื่องด้วยระบบการบริหารจัดการที่

สรา้งไวอ้ยา่งดทีำาให้ธนัชวชิญส์ามารถรบัมอืได ้แมว้า่จะ

ตอ้งปรบัตวัหลายอยา่ง ขอ้มลูในการดำาเนินการตา่งๆ ที่

บริษัทมีสามารถนำามาวิเคราะห์ คาดการณ์ นำาไปสู่การ

วางแผนทางการตลาด การดำาเนินการทางธุรกิจเพื่อให้

สอดรับไปกับสถานการณ์รอบตัวได้เป็นอย่างดี

ทีมงานของธนัชวิชญ์ ทำางานอย่างมีระบบและใส่ใจ

ในเรื่องคุณภาพของงานบริการเสมอมา 

งานใหญ่ๆ ระดับประเทศที่ต้องการใช้รถบัส ชื่อของ

ธนัชวิชญ์จะถูกนึกถึงเป็นอันดับต้นๆ ให้ได้รับการนำา

เสนองาน และได้รับเลือกใช้งานอยู่อย่างต่อเนื่อง อาทิ 

งานพชืสวนโลก รวมทัง้ทีเ่พิง่ผ่านพน้ไปกับงานประกวด 

สองปีกับโควิดที่ผ่านมาสำาหรับแวดวง
รถบัสเช่าเหมาเป็นเรื่องที่หนักหนาสำาหรับ
หลายๆ บริษัท แทบจะทุกบริษัทต้องปรับ
ตัวอย่างมากเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ที่
ไม่ปกติในการดำาเนินธุรกิจ

SCANIA BUS 
รุ่น K410 
ความยาว 
13.8 เมตร
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Miss Universe Thailand โพลไฟล์ของธนัชวิชญ์ที่ผ่าน

มาสามารถการันตีได้ว่าลูกค้าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน 

กับมาตรฐานทั้งในเรื่องของคน รถ และงานบริการต่างๆ 

มาตรฐานรถบสั ธนัชวญิชม์หีลากหลาย ตอบสนองโจทย์

ลูกค้าหลากกลุ่ม 

ในสว่นของยานพาหนะในการให้บริการกับลกูคา้ ธนัชวชิญ์

ให้ความสำาคญักับการเลอืกใชแ้บรนดย์โุรปทีม่คีณุภาพและ

มาตรฐานสงู ทัง้รูปแบบของแชสซยี ์การตอ่ตวัถัง ไปจนถึง

การตกแต่งภายใน 

ในส่วนของงาน Miss Thailand Universe ที่ผ่านมา ทาง

ธนัชวิชญ์ได้รับหน้าที่ ในการสนับสนุนการเดินทางของ

บรรดานางงาม คุณหมอเล่าให้ฟังว่าได้นำาเสนอ product 

ตัวใหม่ของธนัชวิชญ์ คือ รถบัสสแกนเนียรุ่น K410 

ความยาว 13.8 เมตร ตกแต่งภายในด้วยเบาะขนาด 

VIP 21 40 ที่นั่ง ได้ภาพลักษณ์ของความหรูหรา พรีเมี่ยม 

และความทีเ่ปน็แบรนดช์ัน้นำาสำาหรบัรถบสั ทำาให้ตอบโจทย์

กับทางกองประกวด คว้าสัญญางานมาได้

ถ้าเราดูงานทีร่ถของธนัชวชิญ์ ไปให้บริการดำาเนินการดแูล

ในเร่ืองการเดินทางให้ เห็นได้ว่าจะเป็นงานในส่วนของ

หน่วยงานภาครัฐเป็นสัดส่วนที่สูง  รวมทั้งบริษัทเอกชน

ที่เน้นในเรื่องของ Corperate งาน ที่มีความสำาคัญเชิง

ภาพลักษณ์ ให้ความสำาคัญกับเร่ืองข องความปลอดภัย

สงูสดุ โดยไม่ได้เอาเรือ่งของราคาเป็นตวักำาหนดแต่ให้ความ

สำาคัญกับเรื่องของคุณภาพ คุณหมอธนัชกล่าวว่า “งานใน

ด้านนี้ถือเป็น Core DNA ของเรา” 

เป็นที่แน่นอนว่า เมื่อบริษัทอยู่ในแถวหน้าของผู้ ให้บริการ

รถบัสเช่าเพื่อการเดินทาง ย่อมต้องมียานพาหนะที่ตอบ

โจทย์ความต้องการของลูกค้าครบ หรืออย่างน้อยมีโมเดล 

และแบรนด์ที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า 

คุณหมอเล่าให้ฟังถึงการลงทุนในโปรดักซ์คุณภาพสูงอย่าง

สแกนเนียวา่ “ตน้ทนุสแกนเนีย ถือวา่คอ่นขา้งสงู ธนัชวชิญ์

ใช้ product สแกนเนียเป็นแบบ 3 proud three axles ซึ่ง

แชสซีย์มีราคา 4 ล้านปลายถึง 5 ล้านต้นๆ ตัว body อีก

ประมาณ 2 ลา้นกวา่ๆ รวมประมาณ 6-7 ลา้น ซึง่ product 

ตรงน้ีอาจจะสงูไปสำาหรับการเดนิทางบางอยา่ง แต่ในขณะ

เดียวกันมีความเหมาะสมสำาหรับการเดินทางบางอย่าง” 

ด้วยเหตุนี้ข้อมูลหรือ Big data ของบริษัทจะแสดงให้เห็น

ว่ารถแบบใดเหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหน การนำาเสนองานให้

กับลูกค้าจึงมิใช่การเดินเข้าไปหาลูกค้าโดยไม่มีข้อมูลอะไร

เลย ในขณะเดียวกันข้อมูลของงานและลูกค้าที่มีอยู่ทำาให้

สามารถตดัสนิใจเรื่องการลงทนุไดเ้ปน็อยา่งดีวา่สิง่ทีล่งทนุ

ไปจะมีความคุ้มค่าหรือไม่

 

คุณหมอธนัชมองว่าการแข่งขันในตลาดระดับบน ที่ลูกค้า

ต้องการรถและงานบริการที่มีคุณภาพน้ัน ตลาดมีการ

แข่งขันที่ ไม่สูง เนื่องด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง โดย

เฉพาะในเรื่องการลงทุนในส่วนของรถที่จะนำามาใช้งาน 

งานบริการ และความเชื่อมั่นในบริษัทที่เป็นผู้ ให้บริการ 

รวมทั้งผลงานของบริษัทที่มีมาก่อนหน้า 

สำาหรบัการเขา้ไปนำาเสนองานเพื่อแขง่ขนัน้ัน คณุหมอธนัช

อธิบายให้ฟังว่า “กิจกรรมหรืองานอีเว้นท์ระดับประเทศ 

ลกูคา้ต้องมคีวามเชื่อมัน่ในบรษัิททีเ่ขา้มาเสนองาน ซึง่โดย

สว่นมากจะรูท้ีม่าที่ไปเคยเห็นผลงานมาก่อนแลว้ ลกูคา้จะมี

ความเชื่อมัน่ในระดบัหน่ึงก่อนทีจ่ะตดัสนิใจเลอืก ธนัชวชิญ ์

เมื่อจะเขา้ไปนำาเสนองานตอ้งรู้วา่ลกูคา้ตอ้งการอะไร จดุที่

ลูกค้ายังขาดอยู่เป็นเรื่องของอะไร ต้องตอบโจทย์ตรงนั้น

ให้ได ้ในกระบวนการจดังานเรื่องรถเปน็สว่นทีเ่ลก็มาก แต่

มคีวามสำาคญั ดว้ยเหตน้ีุธนัชวชิญต์อ้งเปน็ Solution ให้กับ

ลูกค้า โดยลูกค้าปล่อยเรื่องของการ Transportation ให้

ธนัชวชิญดู์แลไปเลย เพื่อทีจ่ะได้ทุม่เทสมาธิไปกับงานอื่นๆ 

ที่มีความสำาคัญมากกว่า ซึ่งผลของการทำางานที่ผ่านมาก็

แสดงชัดเจนว่าลูกค้าคิดไม่ผิดที่เลือกธนัชวิชญ์”

เชน่เดยีวกันในแง่มมุน้ีระหวา่งสแกนเนียกับลกูคา้ผู้ทีซ่ือ้รถ

ไปขับเคลื่อนธุรกิจ สแกนเนียชูประเด็นนี้เสมอมาว่า งาน

เรื่องดแูลรถมอบหมายให้เปน็หน้าทีข่องสแกนเนีย ลกูคา้จะ

ได้ไปมสีมาธิและทุม่เทพลงังานให้กับการบริหารจดัการดา้น

อื่นๆ อยา่งเต็มที ่สแกนเนียในฐานะทีเ่ป็นคูค่า้ พนัธมติรทาง

ธุรกิจกับธนัชวชิญ ์ได้ ให้การสนับสนุนทัง้ในเรื่องของลสิซิง่ 

และการดูแลบำารุงรักษารถ “รู้ตน้ทนุทีช่ดัเจน” เพื่อให้ลกูคา้

มคีวามพรอ้มเสมอในการใชร้ถเพื่อดำาเนินกิจการขบัเคลื่อน

ธุรกิจได้อย่างสบายใจ

รถเป็นเสมือนตัวแทนของบริษัท ในการสร้างแบรนด์ 

การโฆษณา

นักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนจากต่างแดนจำานวนมาก เมื่อก้าว

ออกจากสนามบนิ สิง่แรกที่ไดส้มัผัสได้ ใชบ้รกิารเปน็อนัดบั

แรกๆ คือรถบัส การจัดกิจกรรมใหญ่ๆ ที่ผู้มาร่วมกิจกรรม

เป็นแขกจากต่างแดนเวลาไปไหนมาไหนในกรุงเทพฯ หรือ

ออกนอกกรุงเทพฯ เดินทางด้วยรถบัส เวลารถวิ่งไป

ตามถนนผู้คนได้เห็นรถที่มีชื่อของบริษัทติดอยู่ สิ่งเหล่าน้ี

เป็นการสร้างภาพลักษณ์ไปในตัวด้วย ในขณะเดียวกันรถ

ก็ทำาหน้าทีส่ะทอ้นตัวตนของบริษัทผู้ ให้บรกิารเชน่เดียวกัน 

รถสะอาดไหม รถวิ่งบนถนสาธารณะพนักงานขับรถขับ

อยา่งไร สิง่เหลา่น้ีเปน็รายละเอยีดทีต่อ้งมองให้ครบ เพราะ

บนตัวรถติดชื่อบริษัทอยู่โดดเด่น

รถในฟลีทมีความหลากหลาย ตอบโจทย์ลูกค้าหลาก

กลุ่ม

สำาหรับธนัชวิชญ์ รถที่ให้บริการกับลูกค้านั้นมีสนับสนุนให้

กับลูกค้าหลากหลาย บางงานมีงบไม่สูง ลูกค้าบางกลุ่ม
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เน้นที่บัสขั้นเดียว แต่อีกกลุ่มต้องการบัสสองชั้น ด้วยเหตุ

น้ีจึงมีความจำาเป็นที่จะต้องมีความหลากหลายเพื่อที่จะ

สามารถตอบโจทย์กับความต้องการในการใช้งานได้รอบ

ด้าน คุณหมอกล่าวว่าข้อมูลที่บริษัทเก็บไว้ จะเป็นตัวชี้นำา

และสามารถให้คำาแนะนำากับลกูค้าได้เป็นอย่างดว่ีารถแบบ

ไหนเหมาะกับการเดนิทาง กิจกรรม และนโยบายการใช้งาน

รถของบริษัทลูกค้า

การเลือกสินค้ามาเพื่อมาใช้งานสำาคัญ งานบริการยิ่ง

สำาคัญ

รถมิใช่สิ่งสำาคัญที่สุด แต่เป็นสิ่งสำาคัญ สำาหรับงานของ

บริษัทธนัชวิชญ์ เพราะบริษัทดำาเนินกิจการเก่ียวกับ 

Transport การขนส่งคนหรือผู้ โดยสาร ซึ่งทั้งหมดเป็น

สินค้าที่มีความสำาคัญมาก บริษัทต้องให้ความสำาคัญสูงสุด 

ดว้ยเหตุน้ีรถดี ตอ้งใสง่านบริการทีด่เีขา้ไปดว้ย งานบริการ

ที่เป็นรูปแบบเฉพาะของธนัชวิชญ์

“เร่ืองการวางแผนการทำางาน ผมค่อนข้างให้ความสำาคัญ

มาก อารมณ์เหมือนกับตอนน้ีลูกค้าที่จะมาใช้บริการที่

บริษัทธัชวิชญ์ เขาไม่ได้จ่ายเงินเพียงแค่ค่าเช่ารถนะครับ 

แต่เขาจ่ายเงินเพื่อที่จะได้ใช้บริการรถของธัชวิชญ์ เหมือน

กันบางทีที่เราซื้อเครื่องดื่มโค้ก เราก็ไม่ได้ซื้อมาเพราะเป็น

นำ้าอัดลม แต่เราซื้อเพราะมันเป็นโค้ก บางทีเราซื้อกระเป๋า

แบรนด์เนม เราไม่ได้ซือ้เพราะว่ามนัเป็นกระเป๋า แต่เราซือ้

เพราะเป็นยีห้่อน้ีทีเ่ราอยากจะใช้มนั ดงัน้ันเร่ืองภาพลกัษณ์

องค์กรสำาคัญมาก แล้วมี value มากกว่าที่คนทั่วไปคิดไว้

เยอะ ดังนั้นถ้าเกิดเรามี valuation มันทำาให้เรา generate 

รายได้ค่อนข้างเยอะแล้วเป็นประตูเปิดไปสู่ opportunity   

ของการทำางานต่างๆ เยอะมากนะครบั” คณุหมอธนัชกล่าว

“ตอนน้ีเรื่องของการผลิตรถ 1 คัน หรือการสั่งซื้อรถ 1 

คัน spec sheet เป็นสิ่งที่เราต้องดู spec sheet เป็นสิ่งที่

เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เพราะว่าผู้จัดจำาหน่ายเขา

มี spec sheet ของเขา แต่สิ่งที่เราทำาได้ตอนนี้เป็นเรื่อง

ของตัว body ซึ่งในการดีไซน์ของรถในระยะหลังประมาณ

ช่วง 3 ปีมานี้ เราเน้นพยายามที่จะ convert to sustain-

able travel  คือเราควบคุมเรื่องของการปล่อย Co2 การ

ใช้พลังงาน ดังนั้นเราก็เลือกรถที่เป็นมาตรฐาน ในอนาคต

มีโครงการที่จะไปสู่ EV Bus ในตอนน้ีเราดูแลได้ในส่วน

ของตัวบอด้ี เลือกใช้โครงสร้างที่แข็งแรง ด้านหน้าด้าน

ท้ายรถ เดิมที traditional จะเป็นของตัวโลหะ เช่น สแตน

เลส หรือซิงค์มาขึ้นรูป อ๊อกเชื่อม และโป้วสี ตอนน้ีเรา

เปลี่ยนเป็นไฟเบอร์กลาสด้านหน้า ด้านท้าย (ลดขั้นตอน

ในกระบวนการทำางาน คณุภาพชิน้งานดขีึน้) และภายในตวั

รถพื้นเราไม่ใช้ไม้ธรรมดาแล้ว ใช้เป็นไม้พลาสวู้ด ซึ่งกำาลัง

จะเปลี่ยนไปสู่พื้นอลูมิเนียม กระบวนการที่เราทำาตรงนี้มัน

ทำาให้นำ้าหนักลดลง”

สถานการณ์ โควิด ปรับตัวรับกับความเปลี่ยนแปลง ไม่

ติดอยู่กับพื้นที่เดิมๆ ออกจาก Comfort Zone 

ที่ผ่านมากับสถานการณ์ที่ไม่ปกติ คุณหมอธนัชกล่าว่า 

“จริงๆ ธนัชวิชญ์ใช้อยู่เรื่องเดียวเลยคือ ตัว resilience 

เราต้องยอมรับ เราต้องออกจาก comfort zone ต้อง

หลอมละลายปรับตัว เพือ่เตรยีมกลบัมาหลอมให้แขง็แกร่ง

อีกด้านรอบหนึ่งครับ หมายความว่าเราหยุดคิดแต่ว่า เรา

คือผู้ให้บริการสำาหรับนักท่องเที่ยว เรายุติการคิดว่าเรา

คือรถพรีเมี่ยม แต่เราคือให้ผู ้บริการรถที่เอารถไปขน

อะไรก็ได้ เราไปขนพนักงาน รับส่งพนักงาน เราไปขน

นักเรียนเป็น school bus ไปโรงงานก็เป็นในรูปแบบของ

ตัว smart factory bus ของเราเป็น smart school bus 

ที่มีตัว application หรือมีเทคโนโลยีเข้ามาด้วย เรามีการ 

diversify คน ทมีคนขบัมาช่วยงานซ่อมบำารงุ คนทกุแผนก 

มาเตรยีมความพร้อมรถ ทำาความสะอาด ทำา big cleaning 

ทำาสี เดินระบบเคร่ืองเสียง มาเรียนรู้ up skill, reskill 

และพนักงานมีการ downsize ลง และมี multi-touch, 

multi-skill มากขึ้น สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราค้นพบคือ เรามุ่ง

ไปทางด้าน digitalization และทำาเรือ่งของตวัแพลตฟอร์ม 

ปัจจุบันไปได้เรียกว่าเกือบจะมี traction แล้ว ก็ทดลองใช้ 

concept ภายในบริษัท” 

สำารวจตรวจสอบตัวเอง พัฒนาอยู่เสมอ

เมื่อเผชญิหน้ากับปญัหาคณุหมอธนัชกลา่ววา่ “ใบงานเปน็

หมื่นใบงานของเราเมื่อนำามาดูวิเคราะห์ ทำาให้เห็นต้นทุน 

ทำาให้เราลดบุคลากรลงคร่ึงหน่ึง แต่ยังบริหารจัดการได้
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สร้างงานได้ รถไปวิ่งรับส่งพนักงานโรงงาน รถประจำาหน่วย

งาน รถที่รับพวก ASQ รับคนไปกักตัวต่างๆ”

กับสถานการณ์ โควิด เมื่อตรวจสอบเห็นจุดเปราะบาง รีบ

ปรับตัว 

“เรายอมรับเร็ว เรารู้ว่าสิ่ง น้ีเราหลีกหนีไม่ได้ เราใช้

กระบวนการ resilience หลอมละลายเพื่อเตรียมกลับมา

แข็งแกร่งอีกคร้ังหน่ึง ตอนน้ีผมเชื่อว่าเราเองก็เร่ิมกลับมา

แข็งแกร่งแล้ว เราเป็นเจ้าแรกๆ ที่เริ่มกลับมา จริงๆ เรา

ไม่เคยหยุดเลยนะครับ เรายัง active ตลอดเวลา ทะเบียน

ประกันภัย พรบ. ปีละ 10 กว่าล้านเราก็ยังคงดำาเนินการต่อ 

เพราะเราคิดว่ามันมีโอกาสอยู่เสมอ แล้วรถเราไม่ได้ถึงขั้น

จอดตลอด มีหมุนเวียนไปวิ่ง เพียงแต่ว่าสัดส่วนที่วิ่งมันอาจ

จะไม่ได้เยอะ จะมีรถหมุนเวียนไปวิ่ง ได้ maintain แล้วทำาให้

ลูกค้าตระหนักว่า เรายังมีตัวตนเรายังคง active อยู่ ทำาให้ได้

รับการตอบรับดีระดับหนึ่ง”

 

มีอีกหลายประเด็นที่เราสนทนากับคุณหมอธนัช เรื่องหน่ึงที่

คุณหมอหยิบยกขึ้นมาสนทนาด้วยความเป็นหว่งคือ เรื่องของ

กัญชาเสรี คุณหมอกล่าวว่าโดยความเป็นจริงแล้วกฏหมาย

การควบคุมต้องรัดกุมกว่าน้ี สำาหรับที่ธนัชวิชญ์ กัญชาไม่ใช่

เรื่องเสรี พนักงานขบัรถมีการตรวจในเรื่องของสารจากกัญชา

ด้วย เพราะพนักงานขับรถน้ันต้องมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์

ในการขับรถ ซึ่งทางธนัชวิชญ์ให้ความสำาคัญสูงสุด เพราะคือ

เรื่องของความปลอดภัยของผู้ โดยสารในการเดินทาง การใช้

บริการรถของธนัชวิชญ์

ธนัชวิชญ์ ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เพราะงานบริการถือเป็นหัวใจสำาคัญอีกอย่างหนึ่ง นอกเหนือ

ไปจากคุณภาพของรถ ธนัชวิชญ์มีเป้าหมายนำาพาองค์กรก้าวสู่

การยอมรับในระดับสากล

“อยากจะบอกว่าเงินซือ้ได้ทกุอย่าง ยกเว้นซือ้บคุลากรดีๆ  เพราะ

บุคลากรดีๆ ต้องผ่านการหล่อหลอมผ่านการเฟ้นหา ผ่านการ

พัฒนาอบรมแล้วอบรมอีกหลายๆ รอบ เพราะฉะน้ันการที่เรา

ได้พาร์ทเนอร์อย่างสแกนเนียเข้ามาเทรนน่ิงคนขับรถ ทำาให้เรา

หายห่วงในเร่ืองของพนักงานขับรถ มีการใช้ฟังก์ชันเทคโนโลยี

ที่ทำาให้เกิดการขับขี่ปลอดภัยเชิงป้องกัน (Defensive Driving) 

และการขบัขีแ่บบแอดวานซ์ (advance) ทำาให้สามารถขบัรถเพือ่

การประหยดันำา้มนั ซึง่เมือ่เรามุง่เน้นในเร่ืองของการเทรนน่ิงการ

บริการ สร้างใจรักด้านการบริการแล้ว ขั้นต่อไปคือเรื่องของ

ความปลอดภัย และคุณภาพของการบริการ มันคือคุณสมบัติ

หลัก (Core Value) ในการขนส่งคน คือ คุณภาพควบคู่กับความ

ปลอดภัย”

สองปทีีเ่ผชญิหน้ากับสถานการณ์โควดิ สง่ผลกระทบกับเศรษฐกิจ

อย่างหนัก ตามมาด้วยเรื่องของสงครามทำาให้ราคาพลังงาน

ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่สำาคัญของผู้ประกอบการที่

เก่ียวข้องกับ Transport ธนัชวิชญ์หันมาสำารวจตนเองอย่าง

จริงจัง ก้าวออกจาก Comfort Zone ค้นพบทิศทางใหม่ๆ ใน

การนำาพาธุรกิจเดินหน้าต่อไปสู่ความยั่งยืน เพิ่มความสำาคัญ

ในเรื่องของการดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจเรื่องของสิ่ง

แวดล้อม โลกทุกวันน้ีเต็มไปด้วยความท้าทาย ที่ผู้ประกอบการ

ธุรกิจต้อง Update ตนเองอยู่เสมอ เพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลง

เรว็มาก ผิดพลาดเพยีงนิดเดยีวอาจกลายเปน็ความเสยีหายใหญ่

ได้ ในทางกลับกันหากสามารถปรับตัวได้เร็ว ก็สามารถเปลี่ยน

วิกฤตเป็นโอกาสได้ทันทีเช่นกัน
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PKD 

Transport

สิ่งที่ต้องเคลื่อนย้าย ขนส่ง มีตั้งแต่สินค้า 
ข้าวของที่มีขนาดเล็ก เร่ือยไปจนถึงสินค้า
ที่มีขนาดใหญ่มาก หรือที่แวดวงผู้รับจ้าง
ขนส่งเรียกว่าสินค้าหรือสิ่งของ Oversize

ความหมายของมันตรงตัวและชัดเจนมาก 
ไม่ใช่ S M L หรือ XL ขนาดของมันใหญ่
กว่านั้น ยังไม่นับรวมรูปทรงของมัน อีก
ทัง้ยงัมนีำา้หนกัท่ีมาก ด้วยเหตนุีผู้้ให้บรกิาร
ขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้า Oversize จึงต้อง
มีความเชี่ยวชาญ มีอุปกรณ์ที่มีขีดความ
สามารถในการทำางาน รับมือกับขนาดของ
สินค้าที่ต้องทำาการขนส่งเคลื่อนย้าย

โดยเฉพาะกับ Oversize ท่ีเกี่ยวข้อง
กับอุปกรณ์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนของโรงงาน
อุตสาหกรรม ซ่ึงมีความเปราะบางและมี
มูลค่าสูง
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 ทำาตามความต้องการของลูกค้าให้

ได้ ที่สำาคัญในการทำางานคุณพนัชกร

กล่าวยำ้าว่า ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่

คดโกง ทำางานตามที่ลูกค้ากำาหนด ทำา

ทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฏหมาย ดูแล

สินค้าของลูกค้าให้ดี ดูแลลูกน้องให้

เหมือนดูแลคนในครอบครัว

คุณพนัชกร ม่วงคุ้ม (กรรมการผู้จัดการ) 
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Oversize Transport

Asian Trucker ไปร่วมในการส่งมอบรถหัวลากวอลโว่ 

ทรัคส์ รุ่นพิเศษ (โมเดลใหม่) FH 520 แชสซีย์ยาวกว่า

ปกติ ทั้งด้านหน้าและหลังติดอุปกรณ์สำาหรับลากจูงและ

ดัน ซึ่งเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับการใช้งานในการเคลื่อนย้าย 

ขนส่งสินค้าของบริษัท PKD Transport 

PKD Transport นับเป็นหนึ่งในบริษัทขนส่งสินค้า Over-

size แถวหน้าของประเทศไทย แม้ว่าเมื่อนับอายุบริษัทที่

โลดแล่นอยู่ในแวดวงขนส่งสินค้า Oversize จะเพียงสิบ

ปี แต่เมื่อได้ฟังคุณพนัชกร ม่วงคุ้ม (กรรมการผู้จัดการ) 

เล่าเรื่องราวหลายๆ อย่างของ PKD ที่ผ่านมาให้ฟัง การ

เกิดขึ้นของ PKD นับได้ว่าเกิดจากการได้มีประสบการณ์

ร่วมในธุรกิจขนส่ง Oversize และความรู้ ในหลายส่วน

ที่เก่ียวข้องกับงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นรายละเอียดหน่ึงในงาน

ขนส่งของ PKD

สายงานดั้งเดิมของคุณพนัชกร ม่วงคุ ้มคือพนักงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตพื้นที่ย่านมาบตาพุด ซึ่ง

คุณพนัชกรกล่าวว่า ต้องเก่ียวข้องกับการอำานวยความ

สะดวกเรื่องสายไฟฟ้าให้กับการเคลื่อนย้ายสินค้า Over-

size อยูส่มำา่เสมอ ทำาให้ได้เห็นขัน้ตอนการทำางาน มโีอกาส

ประสานงานร่วม ทำางานร่วมบ่อยครั้ง จนกระทั่งมองเห็น

โอกาสในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจการขนส่งสินค้า Oversize 

หรือการขนส่งเชิงวิศวกรรม

การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ในหมวดที่ PKD เข้าไปดำาเนิน

การส่วนใหญ่เก่ียวข้องกับอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ 

ชิ้นส่วนโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

อุปกรณ์สำาคัญในกิจการสายน้ีคือรถที่มีพละกำาลังสามารถ

ตอบรบักับรปูแบบการขนส่ง หางลากแบบพเิศษทีส่ามารถ

เพิม่เพลา ยกสงูตำา่ บังคบัเลีย้วได้เพือ่ให้สอดรับกับนำา้หนัก

รูปแบบสินค้าที่ขนส่ง

คณุพนัชกรบอกวา่โดยสว่นตวัเปน็คนชอบทำางาน ชอบออก

ภาคสนามไปกับลูกน้อง สนุกได้สัมผัสกับอะไรหลายอย่าง 

มันทำาให้เข้าใจกระบวนการต่างๆ ได้อย่างถ่ีถ้วน เวลา

วางแผนงานสามารถมองเห็นได้ทั้งหมด ทำาให้การทำางาน

นั้นสำาเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“มองเห็นโอกาส เห็นความท้าทาย”

แน่นอนว่าการลงแรง ลงทุนทำาธุรกิจ ย่อมต้องเร่ิมจาก

มองเห็นช่องทาง ความเป็นไปได้ และที่สำาคัญความมั่นใจ

วา่เปน็สิง่ทีท่ำาไดแ้ละทำาไดด้ ีPKD Transport น่าจะเร่ิมตน้

ขึน้จากแนวความคดิแบบน้ี หลงัจากทีค่ณุพนัชกร ไดค้ลกุคลอียู่

กับแวดวงขนสง่ Oversize ผ่านรปูแบบของการทำางานรว่มกัน

จากการประสานงานขอความชว่ยเหลอืระหวา่งเอกชนผู้ขนสง่

กับการไฟฟ้าภูมิภาค

เมื่อทุกอย่างสุกงอมบริษัท PKD จึงตั้งขึ้นเพื่อรับงานขนส่ง 

Oversize โดยในช่วงแรกน้ันคุณพนัชกรยังไม่ได้ลาออกจาก

การไฟฟ้าฯ ตัวบริษัทน้ันให้ลูกน้องเป็นคนดูแล เมื่อผ่านไป

สองปีจึงเห็นว่าได้เวลาที่จะต้องเดินหน้ากับบริษัทอย่างจริงจัง 

โดยตัดสินใจไม่ไปต่อเพื่อเกษียณอายุการทำางานที่การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค

การเร่ิมต้นธุรกิจในวัยห้าสิบต้นๆ สำาหรับใครหลายคนอาจ

ไม่ใช่เรื่องง่าย ในขณะเดียวกันกับอีกหลายคนอายุหาได้เป็น

อุปสรรคอะไร

นับตั้งแต่ PKD เริ่มต้นก้าวแรกบนเส้นทาง Oversize  

Transport สามารถเติบโตมาโดยตลอด แต่ถึงกระนั้นก็ตามที

คณุพนัชกรกลา่ววา่เปน็การเตบิโตแบบคอ่ยเปน็คอ่ยไป อะไรที่

ไมม่ัน่ใจไมท่ำา ตอ้งมัน่ใจก่อน การลงทนุการขยบัขยายจึงอยูบ่น

พืน้ฐานของการไมท่ำาอะไรเกินตวั ขนสง่สนิคา้ Oversize แตไ่ม่

ลงทุนทำาธุรกิจแบบ Oversize

คุณพนัชกรกล่าวถึง PKD ว่ามีขีดความสามารถหลากหลาย 

เรื่องรถ งานสร้างถนน งานคำ้าสายไฟ งานย้ายสายไฟ (ซึ่งเป็น

งานที่คุณพนัชกรมีความเชี่ยวชาญมาตั้งแต่ทำางานอยู่การไฟ

ฟ้าฯ) ซึ่งในกระบวนการขนส่งสินค้า Oversize มีความจำาเป็น

ในการต้องบริหารจัดการกับอุปสรรคเหล่าน้ีบนเส้นทาง เพื่อ

ให้การขนส่งเคลื่อนผ่านไปได้อย่างราบรื่น ทีมงานของ PKD 

มีเครื่องมือพร้อมทำาได้หมด

สิ่งที่สำาคัญอีกอย่างสำาหรับการขนส่งสินค้า Oversize คือการ

ประสานงาน การทำางานทุกครั้งต้องมีใบอนุญาตขนส่ง PKD 

ทำาทกุอยา่งถูกตอ้งตามกฏหมาย ทกุอยา่งอยูภ่ายใตข้อ้กำาหนด

ของภาครัฐหมด

งานแรกเมื่อเปิดบริษัทน้ัน PKD ได้รับมอบหมายให้ขนส่ง

หม้อแปลงไฟฟ้าจากไทยเข้าไปในลาว โดยมีกรอบระยะเวลา

ดำาเนินการสามเดือน แต่ด้วยประสิทธิภาพการวางแผนงาน

อย่างรัดกุม PKD สามารถดำาเนินการเสร็จสิ้นภาพในหน่ึง

เดือนเท่าน้ัน การได้รับงานขนส่งสินค้าที่ท้าทายเพิ่มมากขึ้น

นำาไปสู่การลงทุนเรื่องอุปกรณ์ที่มีขีดความสามารถสูง เหมาะ

สมกับงานที่ทำา การรับงานขนส่งกังหังลมที่เขาค้อ PKD เช่า

เทรลเลอร์ไฮดรอลกิมาใชง้านเปน็ครัง้แรก และเมื่อเห็นวา่เปน็

อปุกรณ์ทีจ่ำาเปน็ สามารถเพิม่ขดีความสามารถในการรบังานได ้



O
v
e
rs

iz
e
 
T
ra

n
s
p
o
rt

17 Asian Trucker

PKD จงึลงทนุจัดหามาเปน็ของตัวเอง โดยในการจัดซือ้น้ัน 

PKD ประสานงานซือ้เองโดยตรงจากเจ้าของผลติภัณฑ์ใน

ต่างประเทศและนำาเข้ามาใช้งานเอง

“ทั้งงานรัฐและงานเอกชน”

ปัจจุบันลูกค้าของ PKD มีทั้งหน่วยงานของภาครัฐเช่น 

EGAT และบริษัทเอกชนต่างๆ งานขนส่งหม้อแปลงไฟ

ฟ้าขนาดใหญ่ให้กับบรรดาโรงไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งคุณพนัชกร

เล่าให้ฟังว่าในยุคปัจจุบันโรงงานหลายโรงงานมีขีดความ

สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองได้ จากกระบวนการผลิต

ของโรงงาน เมื่อกระแสไฟฟา้ฟา้เกินความตอ้งการสามารถ

ขายให้การไฟฟ้าได้ด้วย โรงงานยุคใหม่มีการสร้างโรง

ไฟฟ้าขนาดเล็กเป็นของตนเอง ด้วยเหตุน้ีการเคลื่อนย้าย

อุปกรณ์เพื่อประกอบเป็นโรงไฟฟ้าจึงมีความจำาเป็น ต้อง

ใช้ผู้เชี่ยวชาญ ตลาดในกลุ่มนี้ยังไปได้ดี

คุณพนัชกรย้อนความให้ฟังว่า ในยุคที่ทำางานอยู่การไฟฟ้า

ภูมิภาคย่านมาบตาพุด มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทขนส่ง 

Heavy Oversize Transport จากต่างชาติเช่น Mam-

moet (Thailand) ร่วมสิบปี มีโอกาสได้ซึมซับการทำางาน 

ประสบการณ์ต่างๆ ได้ความรู้ติดตัวมาด้วย แม้ว่าตัวเอง

จะเป็นสายช่างไฟฟ้า ไม่ใช่ช่างยนต์ แต่ก็เป็นคนชอบรถ

ชอบเครื่องจักรกล เมื่อได้มาทำาสาย Heavy Oversize 

Transport จึงสนุกกับงาน

รถ อุปกรณ์ และคน

“การทำางาน เราไม่เสียดายการลงทุน ลงทุนในเร่ืองที่

จำาเปน็และสำาคญั” คณุพนัชกรกลา่ว วนัทีเ่รามาน่ังสนทนา

ด้วย วอลโว่ ทรัคส์ ประเทศไทย นำารถวอลโว่รุ่น FH520 

โมเดลใหม ่ประกอบขึน้ตามความตอ้งการใชง้านของลกูคา้ 

เชน่ มแีชสซยีท์ีย่าวกวา่รุน่ปกตโิดยทัว่ไปยื่นออกจากตวัรถ

ทีด่า้นหน้าและหลงั เพื่อตดิอปุกรณ์เพิม่เติมสำาหรบังานลาก

จูงและผลักดันเข้ากับตัวรถ

เจ้าหน้าที่ของวอลโว่ ทรัคส์ ประเทศไทย กล่าวกับ Asian 

Trucker ว่ารถคันน้ีประกอบขึ้นที่โรงงานวอลโว่ ทรัคส์ 

ในประเทศไทย ตามคำาสั่งซื้อและความต้องการของลูกค้า 

เพื่อให้เข้ากับรูปแบบการใช้งานของลูกค้า (Customize)  

“หัวใหญ่” คุณพนัชกรเรียกเจ้า Volvo FH520 เช่นน้ัน 

โดยกล่าวว่า เป็นอุปกรณ์ที่สำาคัญของ PKD เป็นเครื่องมือ

หลักที่ใช้ ในการเคลื่อนย้ายสินค้า เดิมมีอยู่สองคันสำาหรับ 

FH520 โดยเป็นโฉมก่อนหน้าน้ี การเพิ่มอีกหน่ึงคันทำาให้

อาวุธหนักของ PKD มีอยู่สามคัน รองลงไปคือรุ่น 420 

480  พรอ้มเตม็ศกัยภาพในการทำางานให้กับลกูคา้ “ใครจ้าง
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เราสบายใจได้” คุณพนัชกรกล่าว นอกจากตัวรถแล้ว หาง

ลากก็สำาคญัไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่กัน PKD มหีางไฮดรอลกิอยู่

จำานวนร่วมร้อย axles ซึ่งหางไฮดรอลิกนับเป็นอุปกรณ์ที่

มีมูลค่าสูงมาก

แนน่อนว่างานรูปแบบการขนส่งเชิงวิศวกรรม งานเคลื่อน

ย้ายสินค้า Oversize ที่มีมูลค่าสูง มีผู้ประกอบการอยู่

จำานวนไม่มาก การแข่งขันกันไม่สูงเหมือนการขนส่งสินค้า

ทั่วไป เพราะนอกจากต้องการความเชี่ยวชาญ อุปกรณ์ที่

มีขีดความสามารถนำามาใช้งานน้ันล้วนมีมูลค่าสูง ต้องใช้

ต้นทุนสูงในการจัดซื้อ 

นอกจากการให้ความสำาคญักับเครื่องมอืในการทำางานแลว้ 

PKD ยังให้ความสำาคัญกับทรัพยากรบุคคลของบริษัทด้วย 

“เราดูแลลูกน้องอย่างดี” คุณพนัชกรกล่าว รายได้ของ

พนักงานขับรถที่ PKD นับได้ว่าอยู่ในระดับที่สูง มีการ

เตบิโตตามสายงาน จากขบัหัวเลก็จนเตบิโตไปขยบัหัวใหญ ่

มีเงินเดือน ค่าเที่ยว เบี้ยพิเศษที่จะแตกต่างไปตามความ

ยากง่ายของแต่ละงาน นอกจากน้ีคุณพนัชกรยังกล่าวว่า 

“ที่นี่พนักงานเงินเดือนขึ้นกันทุกปี”

พนักงานขบัรถในสายน้ีตอ้งมปีระสบการณ ์มคีวามสามารถ 

ถ้ายงัไมเ่คยมปีระสบการณบ์ริษัทจะไม่ให้ขึน้ขบัรถเลย ตอ้ง

ไปเริม่กับรถหัวเลก็ก่อน (ขนสง่พวกอปุกรณ์ร่วม) การขบัหัว

ใหญ่ต้องมีสมาธิ ต้องใจเย็น วันหนึ่งเดินทางได้แค่ 40-50 

กิโลเมตรเท่านั้น อันดับหนึ่งในการขนส่งที่ต้องคำานึงถึงคือ

เรื่อง Road safety คุณพนัชกรกล่าว

บริหารทีมงานอย่างไร? 

“สำาคัญสำาหรับคนขับรถ ถ้าเขาพอ หมายถึงมีอยู่ มีกินไม่

ขัดสน ทกุคนทำางานเตม็ที่ มคีวามสุขในการทำางาน ไมต่อ้ง

กังวลใจเรื่องอื่นๆ แต่ถ้าเขาติดขัดมีปัญหาเรื่องการดำารง

อยู่การใช้ชีวิตเมื่อไหร่ ปัญหาจะเกิด เพราะฉะนั้นเราต้อง

ดูแลตรงนี้ ให้ดี ผมบอกกับลูกน้องเสมอ มีปัญหาอะไรเข้า

มาคยุกับผมได้ ห้องทำางานเปดิตลอด ตอ้งพดูคยุกันได ้เรา

ต้องดูแลใส่ใจ ให้กำาลังใจทีมงานเรา”

คุณพนัชกรเล่าให้ฟังว่าสมัยทำางานที่การไฟฟ้าฯ น้ัน ทุก

คนทำางานเป็นทีม รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องช่วยเหลือกัน ที่ PKD 

คุณพนัชกรได้สร้างบรรยากาศและส่งเสริมให้ทีมงาน

ของบริษัทเป็นไปในรูปแบบน้ัน “บริษัทแม้จะมีเครื่องมือ

ทำางานที่ดีอย่างไรถ้าคนไม่ดี ท้ายที่สุดก็ไปไม่รอด” คุณ

พนัชกรกล่าว

ทุกวันน้ีงานของ PKD ยังคงครอบคลุมการเคลื่อนย้าย

สินค้า Oversize ในประเทศ ไปถึงการขนย้ายข้ามแดนไป

ยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว มาเลเซีย

การเติบโตในสายการขนส่ง Heavy และ Oversize ยัง

สามารถไปได้ ทั้งในหมวดไฟฟ้า และ โรงงานอุตสาหกรรม 

ไม่ว่าเศรษฐกิจจะราบรื่นหรือติดขัด กิจการไฟฟ้าและภาค

อุตสาหกรรมก็ยังคงต้องขยับเคลื่อนไหว ซึ่งการขนส่ง

แบบพิเศษยังคงมีความจำาเป็น ตลาดภายในประเทศมีกลุ่ม

ผู้ประกอบการทางด้านน้ีทีม่ศีกัยภาพสงูจำานวนกำาลงัพอเหมาะ 

มบีรษัิทตา่งชาตไิมม่าก ทำาให้การดำาเนินกิจการยงัคงสามารถ

สร้างผลประกอบการที่ดีได้ ที่สำาคัญสำาหรับการจะเริ่มต้นกับ

กิจการขนส่ง Oversize ต้องมีทั้งองค์ความรู้ ทุน และตลาด

จึงไม่ง่ายนักสำาหรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆ 

“ตอนเริ่มทำาบริษัทใหม่ๆ ไม่คิดว่ามันจะมาไกลขนาดนี้ ถามว่า

อะไรคอืความทา้ทาย ตอนเริม่บรษัิทใหม่ๆ  มนัก็ทา้ทายนะ เรา

จะเอาอยู่ไหม จะรอดไหม ตอนนี้เราไม่คิดว่ามีอะไรยาก กับ

งานที่เรารับเข้ามา กับคนและเครื่องมือที่เรามี เราสามารถ

รับมือได้อย่างแน่นอน”

คุณพนัชกรเปรียเทียบเป้าหมายการทำางานระหว่างอดีต

ทีเ่คยอยูกั่บหน่วยงานของรฐั กับปัจจุบนัทีเ่ป็นภาคเอกชน เป็น

เจ้าของกิจการให้ฟังว่า ยนือยูบ่นพืน้ฐานเดียวกัน เพยีงแต่กลุม่

เป้าหมายเปลีย่นไป สมยัก่อนทำางานเพือ่เอาใจประชาชนทัว่ไป 

สมัยน้ีทำางานเอาใจลูกค้า ทำาตามความต้องการของลูกค้าให้

ได้ ที่สำาคัญในการทำางานคุณพนัชกรกล่าวยำ้าว่า ต้องมีความ

ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ทำางานตามที่ลูกค้ากำาหนด ทำาทุกอย่างให้

ถูกต้องตามกฏหมาย ดแูลสนิค้าของลกูค้าให้ด ีดแูลลกูน้องให้

เหมือนดูแลคนในครอบครัว

Volvo Trucks FH520 ออปชั่นพิเศษ ถอยเข้าไปจอดภายใต้

หลังคาของโรงรถ เพื่อดำาเนินการเก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อย 

เชน่ตดิสตเิกอรบ์รษัิท ใสอ่ปุกรณ์ร่วม ก่อนทีน่ำาออกสูท่อ้งถนน 

สร้างรายได้กลับคืนมาสู่บริษัท ทำาไมรถหัวลากจากวอลโว่ 

ทรัคส์ถึงเป็นตัวเลือกหลักของ PKD คำาตอบที่ได้รับคือ งาน

บริการที่ดีที่ได้รับจากวอลโว่ ทรัคส์ ประเทศไทย คุณพนัชกร 

กล่าวว่างานบริการสำาคัญมากแม้ว่าสินค้าจะดีอย่างไร แต่ถ้า

งานบริการไมต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ก็จบ ทีผ่่านมา

วอลโว่ ทรัคส์ สร้างความมั่นใจในเรื่องนี้ ให้กับ PKD ได้ นอก

ไปจากน้ันที่ต้ังของศูนย์บริการวอลโว่ ทรัคส์ในพื้นที่ระยองก็

ไม่ไกลจากที่ตั้งของ PKD ทีมช่างของวอลโว่ ทรัคส์ก็มีความ

สนิทสนมกันสนับสนุนช่วยเหลือ PKD อย่างดีมาโดยตลอด

แม้จะเป็นช่วงเวลาสนทนาสั้นๆ เพียงหนึ่งชั่วโมง แต่ Asian 

Trucker ได้เห็นถึงแนวคิด วิธีทำางาน ที่มีเป้าหมายชัดเจนนั่น

คือส่งมอบงานคุณภาพสู่ลูกค้า
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ทำาไมรถหัวลากจากวอลโว่ ทรัคส์ถึงเป็นตัว
เลือกหลักของ PKD คำาตอบที่ได้รับคือ งาน

บริการที่ดีที่ได้รับจากวอลโว่ ทรัคส์ ประเทศไทย 
คุณพนัชกร กล่าวว่างานบริการสำาคัญมากแม้ว่า
สินค้าจะดีอย่างไร แต่ถ้างานบริการไม่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าก็จบ ที่ผ่านมาวอลโว่ 
ทรัคส์ สร้างความมั่นใจในเรื่องนี้ให้กับ PKD ได้

Volvo
FH520
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Transport

คุณบุญชู เจริญกิจ กับ คุณชาญ คล้ายยา

สองผู้บริหาร ช.ยิ่งเจริญ ขนส่ง



21 Asian Trucker

“สมัยก่อนเราอาศัยอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ ครึ่งหนึ่งเป็นห้องพัก อีกครึ่งหนึ่ง

เปน็ออฟฟศิทำางาน” คณุบญุชหูน่ึงในผู้บรหิารช.ยิง่เจริญ ขนสง่บอก น่ันเปน็

ชว่งทีท่ัง้คูท่ำางานอยา่งหนักและสนุกกับงานทีเ่ขา้มา เมื่องานทีล่งแรงทำาไป

สามารถเดินหน้าสรา้งรายได้กลบัมายอ่มเปน็เสมอืนแรงผลกัดันให้เดนิหน้า

ต่อไป เพราะเห็นได้ชัดเจนว่าสิ่งที่ทำานั้นเกิดผล

คุณชาญ คล้ายยา ผู้บิหาร ช.ยิ่งเจริญ ขนส่ง เล่าให้ฟังว่าตนเองไม่ได้จบ

มาในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการขนส่ง หรือเรื่องที่เก่ียวกับรถเลย ช่วงแรก

ของชีวิตการทำางานน้ันไปอยู่กับเรือเดินสมุทรในแผนกช่างเครื่อง ก่อนที่

จะกลับขึ้นฝั่งและมีโอกาสได้ออกรถบรรทุกหน่ึงคันมารับจ้างวิ่งงาน โดย

เป็นการวิ่งร่วม และน่ันคือจุดเริ่มต้นสำาคัญ ที่ดำาเนินต่อเนื่องมาจนกลาย

เป็น ช.ยิ่งเจริญ ขนส่ง

ทุกวันนี้ ช.ยิ่งเจริญ ขนส่ง เป็นที่รู้จักกันดีสำาหรับงานวิ่งขนส่งตู้ ทั้งตู้เย็น

และตู้แห้ง ระยะทำาการอยู่ในพื้นที่โดยรอบกรุงเทพฯ จากโรงงานขนส่งตู้

มายังท่าเรือเพื่อส่งออก รับจากท่าเรือไปยังยังโรงงาน โดยเฉพาะกับงาน

วิ่งตู้เย็นน้ันเป็นงานหลักที่ ช.ยิ่งเจริญ ขนส่งมีความเชี่ยวชาญ และทำาได้

ดีมาโดยตลอด ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าเป็นอย่างดี แต่กว่าจะมีวันน้ี

ไม่ใช่เรื่องง่าย

เริ่มต้นจากรถหนึ่งคัน

คณุชาญ หรอืทีผู้่คนทีรู่จั้กสว่นใหญเ่รียกขานวา่ “เฮยีชาญ” ดูจากภายนอก

เมื่อพบกัน เปน็คนทีเ่รยีบง่าย เมื่อไดพ้ดูถึงเรื่องเก่ียวกับธุรกิจทีต่นเองทำาอยู ่

พูดถึงงานขนส่ง รายละเอียดที่เกี่ยวกับรถ คุณชาญจะคุยอย่างออกรสเป็น

พิเศษ เพราะเป็นสิ่งที่ผูกพัน ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง

มา มีสมาธิมีความสนใจใส่ใจสนุกสนานอยู่กับการทำางานนี้มาโดยตลอด มี

คู่ชีวิตคุณบุญชู เจริญกิจเป็นผู้สนับสนุน ดูแลงานหลังบ้านของ ช.ยิ่งเจริญ 

ขนส่ง ทำาให้การผนึกกำาลังระหว่างหน้าบ้านที่เป็นงานฝ่ายผลิตและหลัง

บ้านที่เก่ียวข้องกับเอกสาร การเงิน ลูกค้า สามารถส่งเสริมสนับสนุนกัน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช.ยิ่งเจริญ
ขนส่ง จำากัด

เชี่ยวชาญการขนส่งสินค้าประเภทตู้เย็น 
สินค้าควบคุมอุณหภูมิ Cold Chain
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เมื่อครั้งเริ่มต้น รถบรรทุกญี่ปุ่นคันแรกถูกซื้อหามาวิ่งงาน

ทั่วไป โดยกู้ยืมเงินของพี่สาวมา ในช่วงแรกน้ันเป็นการ

นำารถไปวิ่งร่วม สมัยน้ันคุณชาญบอกว่าได้งานบ้าง ไม่ได้

งานบ้าง แต่ก็เป็นโอกาสได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำารถขนส่ง 

เพราะคณุชาญไมม่ปีระสบการณห์รือเคยทำางานดา้นขนสง่

มาก่อนเลย

สมยัน้ันรถของคณุชาญจอดอยูป่ระจำาสองที่ไม่ลาดกระบงัก็

ทา่เรือคลองเตย ซึง่ทีท่า่เรือคลองเตยน่ีเองไดม้ีโอกาสรู้จัก

กับคุณบุญชู ซึ่งทำางานประจำาอยู่กับบริษัทขนส่งที่รับจ้าง

วิ่งปูนซีเมนต์ 

หลังจากน้ันไม่นานรถคันที่สองก็ถูกเติมเข้าสู่การครอบ

ครอง คุณชาญขับเองคันหน่ึงอีกคันให้ลูกน้องขับ เมื่อรถ

ได้มีโอกาสวิ่งงานเพิ่มขึ้น ทำาให้ได้รู้จักคน เพื่อนฝูงที่ ได้

งานก็ชวนไปช่วยวิ่ง เป็นโอกาสได้สร้างผลงานกับเจ้าของ

งาน ลูกค้า ได้เห็นมาตรฐานในการทำางานของคุณชาญ 

เมื่องานเริ่มมีมากขึ้น คุณบุญชูจึงตัดสินใจลาออกจากงาน

ประจำามาช่วยงาน

คุณชาญเล่าให้ฟังว่ามีโอกาสได้รับงานวิ่งผลไม้โดยไปวิ่ง

ร่วม เป็นการวิ่งยาวจากเชียงใหม่มากรุงเทพฯ บริษัทที่

คุณชาญไปร่วมงานด้วยใช้รถสแกนเนีย ส่วนตัวคุณชาญ

ใช้รถญีปุ่น่ ได้เห็นว่าประสทิธิภาพของรถทีต่่างกัน ทัง้เร่ือง

ประหยัดนำ้ามัน พละกำาลัง ทำาให้มีความคิดว่าถ้าจะซื้อรถ

เพิ่มจะต้องเป็นสแกนเนีย

เมื่อค้นพบยานพาหนะที่ใช่ รถที่ถูกเติมเข้าสู่บริษัทในห้วง

เวลาถัดมาเป็นรถ Used Truck แบรนด์สแกนเนียเท่านั้น 

จนถึงทุกวันนี้รถในการครอบครองของ ช.ยิ่งเจริญ ขนส่ง 

ที่ใชข้บัเคลื่อนกิจการอยู ่เปน็แบรนดส์แกนเนียหลากหลาย

รุ่น อายุ จนถึงรุ่นล่าสุดก็มีอยู่ในครอบครอง ผสมผสาน

ระหว่างรถมือสองกับมือหนึ่งออกห้าง

คุณชาญกล่าวว่า เมื่อมีรถดีสามารถช่วยในการทำางาน

อย่างมาก รถมือสองที่ได้มาถูกดูแลอย่างใส่ใจ ใช้อะไหล่

แท้ ปรับปรุงคืนสภาพไปสู่รถที่ดี รถที่เหมาะกับการทำางาน 

คณุชาญบอกวา่ “เดีย๋วเราคยุกันเสรจ็ ไปดรูถผมจะให้ดคูนั

ที่เพิ่งทำาเสร็จคันหนึ่ง” 

ตลอดเกือบสองชั่วโมง ที่น่ังสนทนากัน เราได้เห็นถึงเส้น

ทางของการเดินทางของบริษัท ช.ยิ่งเจริญ ขนส่ง และ

สองสามีภรรยาที่เคียงข้างกัน สนับสนุน ส่งเสริมกันและ

กัน ในการสร้างธุรกิจ วนัน้ีถ้าตอ้งให้คะแนนตวัเองคณุบญุชู

หน้าตู้คอนเทนเนอร์ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทั้งที่พักและที่ทำางาน



“งานรอรถ ดกีวา่รถรองาน”

23 Asian Trucker

บอกว่า “มันเต็มจนเกินเต็มแล้ว เกินเป้าหมายมามาก” แต่ทั้งคู่ก็ยัง

สนุกกับการทำางานขบัเคลื่อนให้ ช.ยิง่เจริญ ขนสง่ เดินหน้า สรา้งงาน

เลี้ยงลูกน้องที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ช.ยิ่งเจริญ ขนส่ง

ความสำาเร็จมาจากการลงมือทำาอย่างจริงจัง

คุณชาญเล่าให้ฟังว่า ตอนเร่ิมมีทุนที่สะสมมาจากการทำางานเพิ่มขึ้น 

และเริ่มเพิ่มรถนั้น มองหาแต่มือสองที่เป็นสแกนเนีย พอมีข้อมูลว่า

ใครขายก็ไปดูรถ ถ้าอยู่ในสภาพที่ชอบตามมาตรฐานที่วางไว้ก็จะซื้อ 

ในสมัยก่อนน้ันการซื้อรถซื้อด้วยเงินสด ที่สำาคัญทั้งสองคนคุยกัน

ว่าการจะลงทุนเพิ่มเช่นการซื้อรถน้ันจะทำาเมื่อพร้อมเท่าน้ัน น่ันคือ

สะสมเงินเก็บจนเพียงพอ เพิ่มรถเมื่อมีความจำาเป็นต้องใช้ น่ันคือมี

งานเพิ่ม ช.ยิ่งเจริญ จะไม่มีการซื้อรถมารองาน

คณุบญุชกูลา่ววา่ทำาขนสง่สมยัก่อนน้ันตน้ทนุไมส่งูเหมอืนปจัจุบนั การ

แขง่ขนัไมม่ากเทา่ทกุวนัน้ี เมื่อก่อนต้นทนุถูกคา่จ้างขนสง่แพง สมยัน้ี

ต้นทุนสูงค่าจ้างขนส่งถูก

ประสบการณ์ในการทำางานประจำาร่วม 15 ปีในบริษัทขนส่งของ

คุณบุญชูน้ันมีประโยชน์มาก เมื่อตัดสินใจลากออกมาช่วยงาน

คุณชาญ ได้นำาความรู้ประสบการณ์จากการทำางานบริษัทมาสร้าง

ระบบการทำางานให้กับบริษัทของตนเอง

ชื่อ ช.ยิง่เจริญ ขนสง่ มาจากการนำาเอาตวัอกัษร “ช” ทีม่อียู่ในชื่อของ

ทัง้คูม่า และคำาวา่ยิง่เจรญิก็เปน็คำาทีม่คีวามหมายด ีงานทีท่ำา ธุรกิจที่

ทำาจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้า

วันนี้ ช.ยิ่งเจริญ นับได้ว่าประสบความสำาเร็จแล้ว ผลจากการทำางาน

หนักของทั้งสองคน “สมัยแรกเริ่มนั้น ทำางานกันหนักมาก” คุณบุญชู

กลา่ว ความไวเ้น้ือเชื่อใจของลกูคา้ทีว่า่จ้างให้ทำางาน เกิดขึน้จากการ

ทำางานอยา่งทุม่เท รกัษามาตรฐาน ตรงตอ่เวลา งานที่เข้ามานัน้สว่น

ใหญ่เป็นการบอกต่อๆ กันไปของลูกค้า

“เราต้องทำาให้ลูกค้าไว้วางใจมากที่สุด” คุณชาญกล่าว คุณบุญชูเล่า

วา่ชว่งแรกๆ มุง่มัน่แตท่ำางาน งานทีเ่ขา้มาทำาอยา่เตม็ที ่ไมไ่ดม้ีโอกาส

คิดวางแผนเลยว่าบริษัทจะไปยังไง ยุคเริ่มต้นคือทำางาน ทำากันอย่าง

ตั้งใจ ทุ่มเทกันสุดตัว แต่พอทุกอย่างเริ่มอยู่ตัวก็เร่ิมได้มาน่ังคุยกัน

กำาหนดทิศทางวางแผน ปัจจบุัน ช.ยิ่งเจริญ ขนส่ง มีการทำาเรื่องของ 

Q Mark สร้างระบบต่างๆ ให้มีความเป็นแบบแผน

ยุคแรกๆ น้ันออฟิศอยู่ในรถเก๋ง ขับไปหาลูกค้า น่ังทำาเอกสารอยู่

ในรถ คุณบุญชูกล่าว ก่อนจะสร้างบ้านสร้างอาคารสำานักงาน ตู้

คอนเทนเนอร์ขนาดเล็กหลังหน่ึงถูกแบ่งคร่ึงเป็นห้องพักและ

สำานักงาน ความเล็กของศูนย์บัญชาการมิได้เป็นสิ่งฉุดร้ังความ

ก้าวหน้าของทั้งคู่ได้ เพราะคุณภาพของ ช.ยิ่งเจริญ ขนส่ง นั้นอยู่ที่

การทำางานอยา่งหนัก “เราทำางานแบบไมไ่ดส้นุกสนาน เราทำางานเพื่อ

ช.ยิ่งเจริญ ขนส่ง เดินช้าๆ 
แต่ว่าเดินอย่างมั่นคง “หลัก
เราต้องมั่นคง ถึงจะเดินต่อไป 
ก้าวต่อไป ดูต้นทุนที่เรามีอยู่ 
เมื่อมั่นใจแล้วเราจึงจะขยับ” 

คุณบุญชูกล่าว
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ผลกำาไร” คุณบุญชูบอก

การทำางานรับจ้างขนส่ง รถคืออาวุธที่สำาคัญ

ความชื่นชอบในงานเครื่องยนต์กลไกที่มีตั้งแต่สมัยวัยหนุ่ม เมื่อ

มาทำารถรบัจ้างขนสง่ก็ดเูหมอืนวา่ไดเ้ก่ียวขอ้งกับความสนใจดา้น

หนึ่งของคุณชาญ รถของ ช.ยิ่งเจริญ ขนส่งเมื่อเริ่มปรับฟลีทมา

ใช้สแกนเนียเป็นรถหลักในการทำางาน เป็นความตั้งใจโดยตรง

ของคุณชาญ ที่ได้มีโอกาสเห็นประสิทธิภาพจากการทำางานของ

รถสแกนเนีย และอยากทดลองใช้ เมื่อได้ทดลองใช้คันแรกได้

สัมผัสกับสิ่งที่รถสแกนเนียมีให้ การเติมรถต่อมาจึงเป็นเพียงรถ

แบรนด์สแกนเนียเท่าน้ัน “พอเรามาใช้สแกนเนีย กำาไรกลับมา

เห็นๆ เลย ถึงแม้ว่าจะเป็นรถมือสองก็เห็นได้ชัดเลย ถัดจากนั้น

มารถของ ช.ยิ่งเจริญ ก็เป็นสแกนเนียมาโดยตลอด” คุณชาญ

เล่าให้ฟังถึงรถของ ช.ยิ่งเจริญ

รถของ ช.ยิ่งเจริญ ขนส่ง ดูแลโดยคุณชาญโดยตรง ซึ่งคุณชาญ

อธิบายให้ฟังว่า รถใช้งานน้ันต้องดูแลให้ดี ซ่ึงหมายถึงดูแลให้

ถูกต้องตามมาตรฐานของรถ คุณชาญได้ศึกษารายละเอียดเรื่อง

ของอะไหล่ การบำารุงรักษาจากคู่มือของสแกนเนีย รถมือสอง

สแกนเนียที่ซื้อหามาได้เข้าสู่ระบบการบำารุงรักษาตามมาตรฐาน

ของ ช.ยิ่งเจริญ เช่น ใส่ใจเร่ืองของเหลวที่ใช้กับตัวรถเปลี่ยน

ตามระยะ ใช้ให้ถูกลักษณะตามประเภท แม้แต่การเติมนำ้าหล่อ

เย็นเคร่ืองยนต์ก็ต้องให้ถูกต้องมิใ่ช่เอานำ้าเปล่ามาเติม ใช้อะไหล่

แท้เปลี่ยนแล้วอยู่ได้นาน ไม่มีปัญหาจุกจิก สิ่งต่างๆ เหล่าน้ี

เป็นรายละเอียดที่คุณชาญให้ความสำาคัญในการดูแลรถทุกคัน

ในฟลีทตั้งแต่ยุคเร่ิมต้นจนถึงปัจจุบัน คุณชาญกล่าวว่าเวลาที่

คนใช้รถบอกว่ารถไม่ดอีนัน้ีต้องดูด้วยว่าเขารูเ้ร่ืองรถแค่ไหน และ

ที่สำาคัญเขาดูแลรถอย่างไร ใช้รถอย่างไร

ช.ยิ่งเจริญ ขนส่ง เดินช้าๆ แต่ว่าเดินอย่างมั่นคง “หลักเราต้อง

มั่นคง ถึงจะเดินต่อไป ก้าวต่อไป ดูต้นทุนที่เรามีอยู่ เมื่อมั่นใจ

แล้วเราจึงจะขยับ” คุณบุญชูกล่าว “งานรอรถ ดีกว่ารถรองาน”

ในการรับงานของ ช.ยิ่งเจริญ ขนส่ง ไม่ลงไปแข่งขันในตลาด

ราคา หมายความว่า ช.ยิ่งเจริญ ขนส่ง มีมาตรฐานการทำางาน

ของตนเองอยู ่มรีาคาทีส่มเหตสุมผล ดว้ยเหตน้ีุจะไมล่งไปแขง่ขนั

เรื่องราคาที่ถูกเพื่อให้ได้งานมา เพราะไม่มีความคุ้มค่า งานที่ 

ช.ยิ่งเจริญ ขนส่ง ดำาเนินการอยู่ในปัจจุบันเป็นงานตู้เย็นเป็น

หลกั (สนิคา้ควบคมุอณุหภูม)ิ สว่นใหญง่านจะอยูแ่ถบกรุงเทพและ

ปริมณฑล รับส่งสินค้าเข้าและออกจากท่าเรือ (คลองเตย, แหลม

ฉบัง) โดยมีงานวิ่งไกลอยู่ไม่มากในเส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพฯ

พอเรามาใช้สแกนเนีย กำาไร
กลับมาเห็นๆ เลย ถึงแม้ว่า
จะเป็นรถมือสองก็เห็นได้ชัด
เลย ถัดจากนั้นมารถของ
ช.ยิ่งเจริญ ก็เป็นสแกนเนีย

มาโดยตลอด
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ถือได้ว่าเป็นความโชคดี ที่ ได้มี โอกาสน่ังสนทนากับคุณชาญและ

คุณบุญชู ผู้สร้างอาณาจักรเล็กๆ ของตนเองขึ้นอย่างเข้มแข็งและ

มั่นคง ได้อย่างน่าชื่นชม สิ่งสำาคัญอย่างหนึ่งที่ ช.ยิ่งเจริญ ขนส่งจะ

ไม่ทำาเลยคือ การไม่สร้างหนี้ แม้จะเดินได้ช้า แต่เป็นทางเลือกที่ไปได้

อย่างราบรื่นไม่มีปัญหาในอนาคต ด้วยเหตุนี้รากฐานของ ช.ยิ่งเจริญ 

ขนส่งจึงแข็งแกร่ง

แนวคิดเช่นน้ีสำาหรับคนตัวเล็กๆ ที่เพิ่งเริ่มก้าวเข้าสู่ธุรกิจทำารถเพื่อ

การขนส่งต้องให้ความสำาคัญ ท่ามกลางการแข่งขันกันสูงในยุค

ปัจจุบนั คณุชาญเล่าให้ฟังว่ายคุทีเ่ริม่ต้นทำามรีถเพยีงคนัเดยีว ไปร่วม

วิง่กับเพือ่นบ้าง ไปจอดรองานทีท่่าเรอื ใครมงีานให้ก็รบัหมด งานไม่ได้

มทีกุวนัสมำา่เสมอ ต้องใช้เวลาอยูน่านกว่าทีท่กุอย่างจะเริม่เข้ารปูเข้า

รอย เราคดิว่าในสมยัน้ีคนขบัตวัเลก็ๆ ทีเ่ริม่มรีถเป็นของตวัเองก็คงไม่

ต่างจากอดีตที่คุณชาญทำามา แต่สิ่งสำาคัญที่คุณชาญและคุณบุญชูทำา

คือ การทุ่มเททำางานอย่างเต็มที่ รักษามาตรฐานในการทำางานที่มีให้

กับลูกค้า ตรงต่อเวลา ไม่สร้างหนี้ สะสมทุน ลงทุนเมื่อพร้อมเท่านั้น 

คุณชาญกล่าวว่า คนขับรถของ ช.ยิ่งเจริญ ขนส่ง ดูแลกันเหมือน

เป็นคนในครอบครัว ผสมผสานกันระหว่างคนเก่ากับคนใหม่ กว่า

จะคุยกันรู้เรื่อง กว่าจะทำาให้คนขับทำางานมีวินัยอย่างที่บริษัทอยาก

ให้เป็นไม่ใช่เรื่องง่าย คนเก่าๆ ที่อยู่กันมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มส่วนใหญ่

ทำางานได้ดี แต่รุ่นใหม่ที่รับมาในยุคหลังๆ ยังต้องดูแลกันมากหน่อย 

คุณบุญชูเสริมว่าสุดท้ายแล้วคนขับที่มาทำางานแล้วทำาตามกฏเกณฑ์

ของบริษัทไม่ได้ก็ลาออกไปเอง คนขับที่อยู่กับบริษัทถึงสิบปี ช.ยิ่ง

เจริญ ขนส่ง มีเงินพิเศษให้หนึ่งแสนบาท ในความเป็นจริงคุณบุญชู

ยังเล่าว่าก็มีเงินพิเศษกอ้นเล็กๆ ที่ใหก้บัคนขับที่ทำางานได้ดีตามวาระ

ต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้มีความรักในความมุ่งมั่นที่จะทำางานเป็นทีม

รว่มกัน  ให้เกิดประสทิธิภาพในการทำางาน เชน่ตอ่ปถ้ีาไมเ่กิดอบุตัเิหตุ

เลยก็มีเบี้ยพิเศษให้ เป็นต้น

เมื่อเอ่ยถามว่า สำาหรับลูกค้า คู่ค้า ที่ทำางานด้วยกับช.ยิ่งเจริญ ขนส่ง 

เขามอง ช.ยิ่งเจริญ ขนส่ง อย่างไรบ้าง คุณบุญชูกล่าวว่าจริงๆ ก็ไม่รู้

ว่าเขามอง ช.ยิ่งเจริญ ขนส่ง อย่างไร แต่เคยมีลูกค้าบอกว่า “ใช้พี่

บุญชู ช.ยิ่งเจริญ ขนส่ง แล้วนอนหลับ”

 

มาตรฐาน ความสำาเร็จ มิได้สร้างกันชั่วข้ามคืน ไม่ได้น่ังอยู่เฉยๆ 

แล้วมีใครมามอบให้ คุณชาญและคุณบุญชู ยืนยันหนักแน่นว่าความ

สำาเร็จในวันนี้เกิดจากความทุ่มเท ทำางานอย่างหนัก ประหยัด รักษา

มาตรฐานคุณภาพในการทำางานกับลูกค้า ไม่ทำาอะไรเกินตัว ทั้งหมด

น้ีฟังดูเหมือนง่าย แต่ก็คงไม่ยากเกินไปเพราะมีผู้ที่พิสูจน์ให้เห็นแล้ว

อย่างคุณชาญและคุณบุญชู แห่ง ช.ยิ่งเจริญ ขนส่ง 
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“ธุรกิจขนส่งปัจจุบัน 
เราไม่สามารถบริหารแบบ
เดิมๆ ที่เราเคยทำามาได้” 

คุณสมพล 

ขนส่งภาคอิสาน
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“ย้อนความหลัง”

สมัยเป็นเด็ก คุณสมพล หิรัญญสุทธ์ิเจ้าของหิรัญ

ทรานสปอร์ต บอกกับเราวา่เปน็เดก็ทีเ่รียนหนังสอืเก่งคน

หนึ่ง แต่คุณสมพลได้หยุดการเรียนไว้ที่มศ.3 เพื่อออกมา

ช่วยเหลือครอบครัวทำางาน น่ันเป็นจุดต้นเส้นทางธุรกิจ

ที่สำาคัญ เป็นก้าวแรกที่ทำาให้คุณสมพลเกี่ยวข้องกับเรื่อง

ของการค้าการขาย

เนื่องจากทีบ่า้นทำาคา้ขายมาตัง้แตย่คุพอ่แม ่สิง่ที่ไดซ้มึซบั

มาตัง้แตเ่ยาวว์ยัก็คอืการคา้ขาย คณุสมพลสญูเสยีคณุพอ่

ไปตัง้แตย่งัเดก็ เห็นวา่คณุแมแ่ละพีส่าวตอ้งทำางานหนักใน

การดูแลครอบครวั เมื่อจบมศ.สามจึงไมเ่รียนตอ่ ก้าวเขา้

มาช่วยพี่สาวและแม่ทำางาน 

ในห้วงเวลาน้ันทำาทุกอย่าง ที่บ้านมีรถกระบะคันเล็ก

สำาหรบัวิง่สง่ของให้ลกูคา้ ทำาให้คณุสมพลขบัรถเปน็ตัง้แต่

อายุยังน้อย ต่อมาได้เริ่มทำากิจการรับซื้อข้าวเปลือกจาก

เกษตรกร โดยในตอนน้ันออกรถหกลอ้ปา้ยแดงมาหน่ึงคนั 

ตระเวนไปตามชุมชนต่างๆ เพื่อรับซื้อข้าวสาร โดยข้าว

เปลือกที่ ได้น้ันนำากลับมาขายต่ออีกทอดหน่ึงที่ตัวเมือง

โคราช ซึ่งกิจการนี้ดีขึ้นเป็นลำาดับ จนเมื่อน้องชายจบมศ.

3 และไมเ่รยีนตอ่ จึงออกรถอกีคนัโดยน้องชายเปน็คนขบั

เมื่อไปได้ดีต่อมาได้เปิดหน้าบ้านเป็นที่รับซื้อข้าวเปลือกเพิ่มขึ้น 

ขยับขยายซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อทำาฉางเก็บข้าว สต็อกไว้รอขาย เพิ่ม

รถมคีนงานมาขบัรถ ตอ่มาไดห้างานเตมิให้กับรถเทีย่วเปลา่เมื่อ

ส่งข้าวสารแล้ว บวกกับช่วงนอกฤดูเก็บเก่ียวที่ต้องหางานให้

กับรถ ทำาให้ได้สินค้าอื่นๆ มาขนส่งเพิ่ม จนกระทั่งมีโอกาสได้

วิ่งขนส่งเหล้า เบียร์ ให้กับ TPL นับเป็นจุดนับหนึ่งสำาหรับการ

เปลี่ยนแปลงที่ขยับจากตระเวณวิ่งซื้อข้าว วิ่งขนส่งปุ๋ย และ

สินค้าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เพื่อเติมรถให้เต็ม กลายมาเป็นรับจ้างวิ่ง

ขนส่งสินค้าเต็มตัวโดยเลิกทำากิจการค้าข้าวสาร

คุณสมพลย้อนเล่าเรื่องราวแต่หนหลังให้ฟังอย่างออกรส ทำาให้

เราไดเ้ห็นบรรยากาศการทำาธุรกิจรับจ้างขนสง่ยอ้นกลบัไปอดตี

หลายสิบปี

“เป็นนักบิน”

เมื่อคุณสมผลเอ่ยประโยคนี้ขึ้น เรางงเล็กน้อย ทำาขนส่งแล้วไป

เป็นนักบินได้อย่างไร การเป็นนักบินในความหมายที่คุณสมพล

กล่าวคือ ในสมัยนั้นทางภาคอิสานคนไม่นิยมดื่มเบียร์ แต่นิยม

ดื่มเหลา้ขาวกันมากวา่ แต่ทวา่ตัวแทนขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จะบังคับเหล้าบวกเบียร์ไปด้วย

แต่เมื่อเบียร์ถูกนำาส่งถึงปลายทางยากที่จะจำาหน่ายออกได้ 

เพราะไม่ได้รับความนิยม ด้วยเหตุน้ีเจ้าของร้านจึงขายให้กับผู้

ขนสง่ในราคาถูก คณุสมพลจึงนำาเอาเบยีรท์ี่ไมเ่ปน็ทีต่อ้งการทาง

ภาคอิสานไปตระเวณข้ามเขตขายยังจังหวัดที่มีความต้องการ

เบยีร์ในภาคอื่น เชน่ ชลบรีุ และไปไกลจนถึงเชยีงใหม ่ในแวดวง

สมัยนั้นเขาเรียกขานกันว่านักบิน “บินเบียร์” ซึ่งจริงๆ เจ้าของ

เบยีร์ไมอ่นุญาตให้ทำาเชน่น้ัน น่ันคอืการนำาสนิคา้ไปขายขา้มเขต 

เนื่องจากแต่ละภาคจะมีตัวแทนจำาหน่ายอยู่แล้ว ซึ่งในช่วงน้ัน

คณุสมพลบอกวา่รายได้ดีมาก แมว้า่จะทำางานหนักแต่ก็เห็นเงิน

จากการวิง่เอาเบยีรท์ี่ไมม่คีวามตอ้งการในตลาดภาคแถบอสิาน

ไปขายยงัภาคอื่นในราคาถูก จนกระทัง่ภายหลงับริษัทผู้จำาหน่าย

มกีารเขม้งวดเพิม่มากขึน้ มกีารติดต้ังบาร์โคท้ทีส่นิคา้เพื่อตรวจ

สอบ ประกอบกับรสนิยมในการดื่มเบยีรท์างภาคอสิานเพิม่มาก

ขึ้น ทำาให้ต้องเลิกการเป็นนักบินเบียร์ไปโดยปริยาย

แตท่วา่งานวิง่สง่สนิคา้เครื่องดื่มของหิรัญ ทรานสปอรต์ ของคณุ

สมพลให้กับ TPL ยังคงดำาเนินต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน เนื่องจาก

การทำางานที่ได้มาตรฐานได้รบัความไวว้างใจจากลกูคา้ นอกจาก

การขนสง่เครื่องดื่มจากโรงงานมายงัแหลง่กระจายสนิคา้แลว้ยงั

มีงานวิ่งรับขวดใช้แล้วกลับคืนไปสู่โรงงานด้วย กิจการขนส่งที่

ทำาก็ประสปความสำาเร็จมาด้วยดี นอกจากน้ันยังเพิ่มธุรกิจให้

เชา่โกดงัสนิคา้ดว้ย จากโกดงัเก็บขา้วสารเก่าทีถู่กปรบัให้มคีวาม

หิรญั ทรานสปอรต์ 

นครราชสีมา

แวดวงบริษัทรับจ้างขนส่งสินค้า มี
บริษัทจำานวนไม่น้อยเติบโตมาจาก
รถคันเดียว ได้รับโอกาส ทำางานหนัก 
และไม่หยุดพัฒนาตนเองจนสามารถ
สร้างธุรกิจให้เติบโตเข้มแข็งได้ แต่
แม้ว่าจะสามารยืนได้อย่างเข้มแข็ง
แล้ว ในสนามธุรกิจก็ไม่อาจหยุดนิ่ง
ได้ เพราะสิ่งแวดล้อมในการทำาธุรกิจ
ในยุคปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา
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เหมาะสมตรงตามความต้องการกับลูกค้า

คุณสมพลกล่าวว่า ตัวเองน้ันมีหลักในการทำาธุรกิจคือ

ค้าขายและต่อยอด เช่นในช่วงที่รถรับซื้อข้าว ต่อออกไป

เป็นรับขนส่งสินค้า บวกนำาเอาสินค้าที่ตนเองขนส่งจาก

ที่ซึ่งไม่มีตลาดไปหาที่ซึ่งมีความต้องการตลาด โดยใช้

พื้นฐานธุรกิจของตนเองคือการขนส่ง การมีรถอยู่ในมือ

เพิม่มลูคา่ให้กับธุรกิจ ฉางขา้วเก่าปรบัมาเปน็โกดงัให้เชา่ 

แต่ปัจจุบันรูปแบบของตลาดเปลี่ยนแปลง กฏเกณฑ์ กฎ

ระเบยีบตา่งๆ มคีวามเปลีย่นแปลง ทำาให้ฟลทีรถของหิรญั

ทรานสปอรต์ทีเ่คยมมีาก ปรบัลดขนาดลงให้สอดคลอ้งกับ

งานทีม่อียู ่ประจวบกับเมื่อเลกิทำาขา้วสารและมาทำาขนสง่

เพยีงอยา่งเดยีว ทำาให้มีโอกาสไดรู้จั้กกับเพื่อนๆ ในแวดวง 

เข้าเป็นสมาชิกสมาคมขนส่งสินค้าภาคอิสาน ไปช่วย

ทำางานเปน็เลขาฯ ของสมาคม งานของหิรัญทรานสปอร์ต

ที่อยู่ตัวแล้วจึงไม่ได้ขยับขยายอะไรเพิ่มเติม ให้ลูกน้อง

ดูแล คุณสมพลจึงได้มีบทบาทในการช่วยเหลือผลักดัน

กิจกรรมต่างในสมาคม ช่วยเหลือบรรดาสมาชิกของสมาคมฯ

นอกไปจากน้ันด้วยความเป็นคนที่ชอบหาความรู้ ภายหลังเมื่อ

กิจการธุรกิจอยู่ตัว คุณสมพลได้กลับไปเรียนต่อจนจบปริญญา

ตรีในสาขานิติศาสตร์ ไม่เท่านั้นยังต่อเนื่องไปจนจบโทในสาขา

รัฐศาสตร์ด้วย 

“ทุกวันนี้การทำาธุรกิจรับจ้างขนส่ง 

แตกต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิง”

ธุรกิจรับจ้างขนส่งปัจจุบันมีข้อจำากัดมากมาย มีคู่แข่งมาก ด้วย

เหตุนี้คุณสมพลบอกว่า เจ้าของผู้ประกอบการขนส่งต้องศึกษา

เรียนรูเ้พิม่เตมิ หยดุน่ิงไมไ่ด ้ไมส่ามารถคดิวา่เราทำามานาน เรา

รูห้มดแลว้ เวลามเีปิดอบรมโครงการ Logistics จากหนว่ยงาน

ต่างๆ คุณสมพลไม่รีรอที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรม 

การเข้าร่วมโครงการต่างๆ เหล่าน้ี คุณสมพลบอกว่ามีข้อดี

มากกว่าข้อเสีย เช่นโครงการลดต้นทุนขนส่ง ที่กรมพัฒนาฝีมือ

แรงงานจัดขึ้น ทำาให้มีโอกาสได้เจอที่ปรึกษา อาจาร์ยที่สอนมา

ธุรกิจรับจ้างขนส่งปัจจุบันมีข้อจำากัดมากมาย มีคู่แข่งมาก 

ด้วยเหตุนี้คุณสมพลบอกว่า เจ้าของ ผู้ประกอบการขนส่ง

ต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม หยุดนิ่งไม่ได้ ไม่สามารถคิดว่า

เราทำามานาน เรารู้หมดแล้ว
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ดูสิ่งที่บริษัททำา เห็นจุดอ่อนของเรา แนะนำาเรา เราได้

สำารวจองค์กรของเราสำารวจตวัตนของเรา ทำาให้ได้เห็นจุด

อ่อน ได้เข้าใจว่าสิง่ทีเ่ราคดิว่าดทีีจ่ริงแล้วมปัีญหา ซึง่คณุ

สมพลยำ้าว่าบริษัทขนส่ง ผู้ประกอบการควรต้องทำา ต้อง

เปิดตัวเองเปิดรับสิ่งใหม่ๆ 

สำาหรบัหิรญั ทรานสอรต์ ผสมผสานระหวา่งประสบการณ์

เดิมเมื่อผนวกเข้ากับได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพิ่มเติม 

ทั้งข้อมูลจากลูกสาวที่จบทางด้านโลจิสติกส์ที่มาช่วย

งานอยู่ช่วงหนึ่งได้ชี้ ให้ดูเรื่องของต้นทุนที่แท้จริงในธุรกิจ

ขนส่งทำาให้เห็นรายละเอียดที่ลึกลงไปอีก

คุณสมพลยกตัวอย่างเร่ืองการผ่อนรถใหม่ให้เราได้เห็น

รายละเอียดว่าจริงๆ แล้วความคุ้มค่าอยู่ตรงไหน ทำาใน

ยุคปัจจุบันแล้วจะไปรอดจริงไหม คำาว่าต้นทุนน้ันไม่ได้มี

เฉพาะค่าผ่อนรถ ค่านำ้ามัน เงินเดือนก็เป็นต้นทุน การ

จะลดต้นทุนนั้นต้องทำาอย่างมีระบบ มองรายละเอียดทุก

อย่างรอบด้าน

เมื่อได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ คุณสมพลยกตัวอย่าง

แนวทางของหิรัญ ทรานสปอร์ตให้ฟังว่า มีส่วนที่ต้อง

ปรับปรุงเช่น การลดต้นทุนงานซ่อมบำารุง ต้องมีแผนใน

การทำางาน งานซ่อมนอกจากซ่อมบำารงุทัว่ไป ซ่อมฉกุเฉนิ 

ยังต้องมีงานซ่อมเชิงป้องกันด้วย บริษัทต้องพัฒนาใน

เรื่องการทำามาตรฐาน Q เพราะจะมีผลกับระบบในการ

ทำางาน มาตรฐาน การหาลูกค้า ความเชื่อมั่นจากลูกค้า 

วางแผนทำา ISO เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งแม้ว่าขนาดของบริษัท

จะไม่ขยายแต่การพฒันาการทำางานก็ไม่อาจหยดุน่ิงได้หาก

ธุรกิจยังดำาเนินการอยู่ 

สำาหรับหิรญั ทรานสปอร์ต คณุสมพลบอกวา่ ในสถานการณ์

ค่าจ้างวิ่งงานปัจจุบัน การออกรถใหม่เพื่อมาวิ่งงานน้ัน

โอกาสที่จะคืนทุนในห้าปีแทบจะไม่มี โอกาสที่รถจะสร้าง

ผลกำาไรได้เหนื่อยมาก เมื่อคำาณวนต้นทนุทกุอยา่งรอบดา้น

แล้ว สำาหรับหิรัญ ทรานสปอร์ต ถ้ามีความจำาเป็นต้องเพิ่ม

รถ จะมองไปที่รถมือสองสภาพดีเท่าน้ัน เพราะสามารถ

บริหารจัดการได้ง่ายและโอกาสคุ้มทุนได้กำาไรกลับมาเร็ว

กวา่รถปา้ยแดง แตค่ณุสมพลบอกวา่ กับบางบรษัิทสามารถ

ทำาไดกั้บการใชร้ถใหมก็่ม ีทัง้น้ีขึน้อยูกั่บแนวทางของแตล่ะ

ที่ ขีดความสามารถ ทีมงาน 

เมื่อถามถึงอนาคตของหิรัญ ทรานสปอรต์ คณุสมพลกลา่ว

ว่า ยังไม่รู้ว่าลูกชายที่เพิ่งเข้ามาช่วยงานจะเดินหน้าต่อไป

ในอนาคตอย่างไร ตอนนี้หิรัญ ทรานสปอร์ตสร้างรากฐาน

ไวเ้ขม้แขง็ในระดับที่ไวว้างใจได้ สร้างระบบภายใน เตรยีม

พร้อมไวส้ำาหรับการตอ่เตมิ ถ้าไมไ่ปตอ่ก็สามารถอยูไ่ดอ้ยา่ง

ปลอดภัย แต่ถ้าจะต่อเติมรากฐานที่ทำาไว้ก็มั่นคงพร้อมที่

จะรองรับ

จากที่เคยมีรถร่วมหน่ึงร้อยคัน ปัจจุบันมีรถอยู่ประมาณ 

34 คัน ทีมงานทั้งหมดในสำานักงาน 42 คน ร่วมกันทำางาน

เป็นทีม
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ยุคปัจจุบันการทำาธุรกิจขนส่งมีข้อจำากัดเพิ่มขึ้นมาก ความคุ้มค่าในการ

ลงทุนเร่ิมลดน้อยลง คุณสมพลกล่าว ทั้งราคานำ้ามันที่ปรับตัวสูง ต้นทุน

ที่เพิมขึ้นเช่น ภาษี การลงทุนในอุปกรณ์เสริมเช่น GPS เรื่องของประกัน

ภัย ต้นทุนบำารุงรักษารถ ถ้าผู้ประกอบการไม่ละเอียดรอบครอบโอกาสที่

จะติดลบมีสูงมาก

ก่อนจบการสนทนาคณุสมพลกลา่ววา่ เทา่ทีรู้่มาสมยัน้ีเถ้าแก่ปรับตวักันเยอะ 

เชน่ ปรับมาเปน็เจ้าของงาน แตไ่ม่เปน็เจ้าของรถ เปดิโอกาสให้ลกูน้องเปน็

เจ้าของรถแทน คล้ายกับการเป็นเจ้าของงานร่วมกัน แบ่งปันกัน กระจาย

ความเสี่ยงในมือออกไป กระจายต้นทุนออกไป

แน่นอนว่าแต่ละบริษัท แต่ละบุคคลย่อมมีคัมภีร์ ในการดำาเนินชีวิต ในการ

ทำางานแตกต่างกัน แต่เป้าหมายย่อมคล้ายคลึงกันสำาหรับการทำาธุรกิจน่ัน

คือผลกำาไรในการดำาเนินการ

“ธุรกิจขนส่งปัจจุบัน เราไม่สามารถบริหารแบบเดิมๆ ที่เราเคยทำามาได้” 

คุณสมพล กล่าว

คำาว่าต้นทุนนั้นไม่ได้
มีเฉพาะค่าผ่อนรถ 

ค่านำ้ามัน เงินเดือน ก็
เป็นต้นทุน การจะ

ลดต้นทุนนั้นต้องทำา
อย่างมีระบบ และมอง
รายละเอียดทุกอย่าง

รอบด้าน
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มัลลิกา ไชยบุรี

คนรุ่นใหม่ 
กับ 

ภาระกิจสร้างกิจการขนส่งของตัวเอง

เรือเล็กควรออกจากฝั่ง

ละอองทิพย์ เตยแก้ว และ ธนภัทร เตติวงศ์
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บ.มัลลิกา ไชยบุรี 

คนรุ่นใหม่กับการสร้างอนาคตด้วยธุรกิจรับจ้างขนส่ง

นับปีทีเดียวที่เราเห็นรูปรถหัวลาก P360 ของสแกนเนีย

ในโลกโซเชี่ยล สถานที่นั้นระบุอยู่แถบบึงกาฬ ตอนนั้นเรา

กำาลังสนใจอยากพูดคุยกับผู้ประกอบการขนส่งในย่านนั้น 

แต่ทว่าเราก็ไม่สามารถหาเบอร์ติดต่อได้

จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ทางบ.มัลลิกา ไชยบุรี ได้

เติมหัวลากสแกนเนียเข้าสูฟลีทอีกสองคัน ผ่านศูนย์

สแกนเนียที่ระยอง เราเลยสอบถามรายละเอียดผ่านทาง

ศูนย์สแกนเนีย สาขาระยอง จนได้เบอร์ติดต่อและได้มี

โอกาสสนทนา

คนรุ่นใหม่ เริ่มใหม่ ก้าวแรกกับการเข้าสู่งานรับจ้างขนส่ง 

งานที่ผู้เล่นเดิมบอกว่าสมัยนี้ยากไม่พอ ต้องบอกว่าโหด

หิน

เมื่อได้พบกับธนภัทร เตติวงศ์ หรือเบนซ์ และละอองทิพย์ 

เตยแก้ว หรือฝ้าย เจ้าของมัลลิกา ไชยบุรี พบว่าเป็นคน

หนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น ชาวระยอง

ที่ครอบครัวมีธุรกิจเกี่ยวกับไม้ยางพารา ซึ่งงานขนส่ง

ของเบนซ์เริ่มต้นมาจากต้องการทำากิจการที่สอดคล้อง

สามารถต่อยอด สนับสนุนกิจการที่ครอบครัวมีอยู่ 

เบนซ์เล่าให้ฟังว่าถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นส่วนหนึ่งของ

ธุรกิจที่ครอบครัวทำาอยู่ แต่การที่จะทำาธุรกิจกับครอบครัว

ได้ คุณก็ต้องแข่งขันกับคนอื่นเช่นกัน คุณต้องมีมาตรฐาน

ที่ผ่านข้อกำาหนด สิ่งที่คุณเบนซ์ทำานั่นคือการเป็นหนึ่งในผู้

ขนส่งวัตถุดิบป้อนให้ โรงงานของครอบครัว (ไม้ยางพารา) 

รถหัวลากคันแรกที่ตัดสินใจซื้อเพื่อนำามาวิ่งงานขนส่งไม้

โดยตรง ซึ่งธุรกิจนี้ทำาร่วมกับแฟนคุณพลอย หนุ่มสาว

ทั้งสองคนนับเป็นคนทำาขนส่งรุ่นใหม่อย่างแท้จริง ต่อมา

จากการทำาไม้ขนส่งไม้ ทำาให้ก้าวเข้าสู่แวดวงขนส่งสินค้า

ทั่วไปอย่างเป็นเรื่องเป็นราว

เบนซ์ยิ้มก่อนจะเอ่ยให้ฟังว่า “ผมคุยกับเพื่อน ที่บ้านของ

เขาทำาธุรกิจรถมาก่อน รับจ้างวิ่งขนส่งอยู่เขาบอกผมว่า 

ถ้ามาคุยกันก่อนหน้านี้จะไม่แนะนำาให้ทำา” 

ตลอดระยะเวลาที่นั่งสนทนากัน ประเด็นที่แจ่มชัดอยู่

ในความคิดของเราคือ โอกาสสำาหรับคนรุ่นใหม่ที่จะ

เริ่มทำากิจการรถรับจ้างขนส่งยังมีอยู่ แต่เป็นโจทย์ยาก

ท่ามกลางรายละเอียดต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องของ

สงครามราคา จำานวนผู้ประกอบการที่มีจำานวนมาก การ

เข้ามาของบริษัทจากต่างแดน ผู้ที่จะอยู่รอดในสนาม

แข่งขันนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย  

สำาหรับมัลลิกา ไชยบุรีโจทย์นั้นท้าทายกว่า และเข้มข้น

ขึ้นไปอีก เมื่อทั้งสองคนเริ่มกิจการอย่างจริงจังในช่วง

ที่โควิดเริ่มต้นอาละวาดพอดี จากนั้นดำาเนินต่อเนื่อง

ยาวนานสองปีเต็มๆ เพิ่งจะมาปลดล็อกเมื่อไม่นานมานี้ 

ช่วงเวลาตั้งตัวของบริษัทจึงท้าทายอย่างยิ่งยวด ยิ่งกับ

ทั้งคู่ที่ทำาไปเรียนรู้ไป

ตอนที่รถคันแรกถูกนำามาใช้งานนั้น ทั้งคู่ทำากิจการเกี่ยว

กับไม้ยางพารา ต่อยอดจากสิ่งที่ทางครอบครัวของ

เบนซ์ทำาอยู่ โดยเหมาตัดไม้ ในสวนยางและขนส่งป้อน

ให้กับโรงงานไม้ เบนซ์เล่าให้ฟังว่าพอทำาไปสักพักเมื่อ

มาคำานวณดูแล้วพบว่าการที่รถขนไม้ลงมาป้อนโรงงาน

ที่ระยองอย่างเดียวนั้นไม่คุ้ม จึงเติมด้วยการหางานให้

กับรถขาที่กลับจากโรงงานขึ้นไปรับไม้ด้วย แต่ก็ยังติด

อุปสรรคหลายอย่าง ในที่สุดเมื่อตัดไม้ ในสวนที่เหมาไว้

หมดจึงปรับแผนเรื่องการดำาเนินการกันใหม่ 

หยุดงานทำาไม้ขยับเข้าสู่งานรับจ้างขนส่งสินค้า

สำานักงานของมัลลิกาฯ ตั้งอยู่ที่อำาเภอแกลง จังหวัด

ระยอง ข้างๆ กับตัวออฟฟิศจอดไว้ด้วยรถแมคโครซึ่ง

ขนกลับมาจากอีสานหนึ่งในเครื่องมือสำาคัญสมัยที่ทำาไม้

อยู่ ออฟฟิศมาตั้งอยู่ที่แกลงเหตุผลสำาคัญคือที่ดินตรงจุด

ที่ตั้งเป็นของครอบครัวทำาสามารถลดต้นทุนเรื่องค่าเช่า

ลงไปได้

ตอนนี้มัลลิกาฯ โฟกัสที่งานรับจ้างขนส่งเต็มตัว โดยเลิก

งานทำาไม้ลง หลังจากเติมสแกนเนียเข้าฟลีทแล้ว เบนซ์

ซื้อรถพว่งจดประกอบเพิ่มเติมเข้ามา (สิบล้อคอกเกษตร

พ่วงแม่ลูก) บวกกับรถพว่งฟูโซ่หนึ่งคันซึ่งจะว่าไปแล้วเป็น

รถคันแรกก่อนสแกนเนีย เป็นรถที่ลูกค้าใช้หนี้มา รวม

แล้วเจ็ดคัน ซึ่งสำาหรับการเริ่มต้นการบริหารรถทั้งหมดนี้

ให้มีงาน ให้เลี้ยงตัวเองได้ก็ไม่ใช่งานที่ง่ายนัก

ทำาไปเรียนรู้ไป ค่อยๆ สร้างเส้นทางของตนเอง 

ปัญหาอย่างหนึ่งคือเรื่องของคนขับรถ ซึ่งเป็นปัญหาสุด

คลาสสิกของกิจการทำารถขนส่งในประเทศไทย ซึ่งเบนซ์

ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่บริหารจัดการยากที่สุด ความที่จบ

งานด้านบริหารมาตนเองมองว่าเป็นความท้าทาย แต่โดย

ส่วนใหญ่เท่าที่ได้สัมผัสพบว่าการสร้างให้คนขับทำางาน

อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องง่าย

เท่าที่ได้สนทนากับทั้งสองคน โดยมีนำ้าหนักในการพูดคุย
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 “ผมคุยกับเพื่อน ที่บ้านของเขาทำา

ธุรกิจรถมาก่อน รับจ้างวิ่งขนส่งอยู่

เขาบอกผมว่า ถ้ามาคุยกันก่อนหน้านี้

จะไม่แนะนำาให้ทำา” 
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ประสบการณ์ที่ได้รับมาในช่วง
สามปีที่ผ่านมา ทำาให้มีความ
เข้าใจในแวดวงนี้เพิ่มมากขึ้น ได้
เห็นรายละเอียด โอกาส ปัญหา 
ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้การ
บริหารจัดการเรื่องต่างๆ ทำาได้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งรถ 
ทั้งคน และงาน เพื่อจะทำาให้
ประสิทธิภาพของมัลลิกา ไชยบุรี 
มีมากขึ้น

ละอองทิพย์ เตยแก้ว
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ที่เบนซ์ซึ่งเป็นผู้ลงมือปฎิบัติหรืออยู่ในส่วนของงาน

ภาคสนาม ทั้งดูแลรถ ดูแลคนขับ รวมไปถึงลงไปขับ

ด้วยในช่วงที่คนขับขาด ส่วนคุณพลอยนั้นดูเรื่องงาน

บริหาร หางาน การตลาด ระบบการเงินบัญชี

เบนซ์กล่าวว่านอกจากเรื่องคนแล้ว เรื่องรถบริษัท

อยู่ในช่วงปรับในหลายๆ อย่างเพื่อให้สมบูรณ์ โดย

เบนซ์กล่าวว่าถัดจากนี้ ไปการเติมรถใหม่คงไม่ใช่

ทิศทางที่จะทำาแม้ว่าจะมีงานเพิ่มเข้ามา โดยจะมุ่ง

เน้นไปที่รถจดประกอบแทน สำาหรับบรรทุกพ่วง

แม่ลูกนั้น ยังมองไปถึงการจะทำาการต่อตัวถังเอง

ด้วย แต่ก็ยังอยู่ในช่วงของการทำาข้อมูลศึกษา

รายละเอียดคุยกับคนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่

ตอนนี้การรับงานนั้นไม่เลือกสินค้าที่รับส่ง รถและ

อุปกรณ์ค่อนข้างมีความพร้อมและครบในระดับหนึ่ง 

หัวลาก บวกหางพื้นเรียบ บรรทุกพ่วงแม่ลูก การ

รับงานส่วนใหญ่ผ่านคนกลางทำาให้ค่าตอบแทนที่ได้

รับมานั้นต้องถูกแบ่งออกไป แต่ถือว่าเป็นการค่อยๆ 

สร้างผลงานไป รวมทั้งให้รถได้ล้อหมุน อย่างน้อยให้

รถสามารถเลี้ยงตัวเองได้ ให้รถและทีมงานได้ออก

ไปเจอลูกค้า ไปวิ่งงานอยู่บนถนนให้คนได้เห็น

ทุกธุรกิจ ไม่ใช่เพียงแต่ธุรกิจทำารถรับจ้างขนส่ง มีผู้

ซึ่งไปต่อไม่ได้เดินออกจากสนามแข่งขันและมีผู้เล่น

หน้าใหม่เดินเข้ามา ยุคปัจจุบันไปคุยกับผู้ที่อยู่ใน

แวดวงมานาน ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกัน สมัยนี้

เหนื่อยกว่าเมื่อก่อน เหนื่อยไม่เท่าไหร่ เหนื่อยแล้ว

ผลตอบแทนที่ได้มันลดลงกว่าอดีตมาก ทั้งเรื่องของ

การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งเรื่องของต้นทุนที่เพิ่ม

มากขึ้น โดยเฉพาะต้นทุนสำาคัญคือนำ้ามัน ซึ่งหลัง

จากเกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ความ

ผันผวนราคาค่าพลังงานขยับตัวจนส่งผลกระทบกับ

ผู้ประกอบการอย่างมาก

ทั้งเบนซ์และพลอยก็ยังมั่นใจว่ามัลลิกา ไชยบุรี ยัง

มีอนาคต ในช่วงเวลาของการเริ่มต้นนี้อาจจะยาก

ลำาบาก แต่ก็ผ่านสองปีแรกที่รอบตัวเต็มไปด้วย

ความไม่แน่นอนอย่างมากมาได้แล้ว 

ที่สำาคัญคือประสบการณ์ที่ได้รับมาในช่วงสามปี

ที่ผ่านมา ทำาให้มีความเข้าใจในแวดวงนี้เพิ่มมาก

ขึ้น ได้เห็นรายละเอียด โอกาส ปัญหา ซึ่งเป็นสิ่ง

สำาคัญที่จะทำาให้การบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ทำาได้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งรถ ทั้งคน และงาน เพื่อจะ

ทำาให้ประสิทธิภาพของมัลลิกา ไชยบุรี มีมากขึ้น

ธุรกิจรับจ้างขนส่งเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ ที่ต้อง

ใช้หลายองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ให้บริษัท

สามารถเดินหน้าทำากำาไรได้ บริษัทรับจ้างขนส่งสินค้า

จำานวนไม่น้อยใช้เวลามากกว่าสิบปีในการสร้างรากฐาน

ให้แข็งแกร่ง แต่ถึงกระนั้นก็ตามทีเจ้าของบริษัทขนส่ง

หลายรายกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่างานรับจ้างขนส่ง

สินค้ายุคนี้ ไม่เหมือนยุคก่อน มีอุปสรรคหลายอย่างให้

ต้องฝ่าฟัน ผู้คนต่างวัยมองยุคสมัยแตกต่างกันไป ผู้

ประกอบขนส่งรุ่นใหม่มีทั้งรับไม้ต่อจากครอบครัว มีทั้ง

เริ่มต้นสร้างขึ้นใหม่ด้วยตัวเอง นับหนึ่งด้วยรถคันเดียว

เฉกเช่นที่เจ้าของธุรกิจรับจ้างขนส่งสินค้าในอดีตทำา สิ่ง

แวดล้อมในยุคปัจจุบันแตกต่างจากอดีตไม่เพียงคนรุ่นใหม่

เท่านั้นที่ต้องเรียนรู้ คนรุ่นก่อนหน้านี้ก็เช่นเดียวกันที่ต้อง

เรียนรู้และปรับตัว แวดวงคนทำารถรับจ้างขนส่งยังคงมี

โอกาสและเปิดกว้างสำาหรับทุกคน

ก่อนเดินทางกลับคุณพลอยเปิด GPS ดูตำาแหน่งรถ

สแกนเนียของบริษัทให้ ก่อนจะให้พนักงานที่สำานักงาน

โทรถามเรื่องเวลาและแจ้งกับคนขับรถว่าเราจะแวะไป

เจอเพื่อถ่ายภาพรถของบริษัท จากอำาเภอแกลงเราวิ่ง

ตาม GPS นำาทางเราไปยังจุดส่งสินค้าของบริษัทลูกค้า

มัลลิกาฯ ซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลใช้เวลาเดินทางราวครึ่ง

ชั่วโมง เราไปถึงพอดีกับท่ี่สแกนเนีย P360 ของมัลลิกาฯ 

กำาลังถอยเข้าตำาแหน่งจุดลงสินค้า ซึ่งเป็นท่อเหล็กขนาด

ใหญ่ในงานอุตสาหกรรม ท่ามกลางแสงแดดสดใสใช้เวลา

ไม่นานนักการขนถ่ายสินค้าก็เสร็จสิ้น รถจะวิ่งย้อนเส้น

ทางเดิมกลับไปยังย่านริมขอบกรุงเทพฯ เพื่อรอรับสินค้า

กลับมาส่งยังจุดเดิมนี้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ คุณพลอยเล่า

ให้ฟังว่าปัจจุบันสินค้าที่ส่งผ่านคนกลางมาเริ่มมีต่อเนื่อง 

แม้ว่าค่าจ้างจะต้องแบ่งให้กับผู้จัดหางานแต่ก็ยังดีกว่า

การที่รถต้องจอด ถือเป็นการค่อยๆ สร้างมาตรฐานการ

ทำางาน สร้างการรับรู้ ให้กับตลาดสำาหรับมัลลิกาฯ ไปใน

ตัวด้วย
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เมืองเชียงใหม่ เข้าตรู่เรามีนัดหมายกันที่บ้านของเอ หรือ

อภิวัฒน์ สายกับเจ้าของรถสิบล้อสแกนเนีย P410 ซึ่ง

ทางสแกนเนียให้ข้อมูลติดต่อเบื้องต้นกับเรามา หลังจาก

โทรนัดหมายกันเรียบร้อย เราออกเดินทางจากกรุงเทพฯ 

มายังเชียงใหม่

การจารจรของเมืองใหญ่เช่นเชียงใหม่เร่ิมคับคั่งตั้งแต่เช้า

ตรู่ มองในแง่มุมหน่ึงสำาหรับสถานการณ์ปัจจุบัน ความ

วุน่วายความคกึคกัของเมอืงแบบน้ีเปน็สญัญานทีด่มีากกวา่

จะเห็นเมืองที่เงียบเหงา ซึ่งสะท้อนการเร่ิมกลับมาของ

เศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

ภาระกิจหลักของเจ้าสแกนเนีย P410 สิบล้อ พว่งดัมพ์ คือ

งานขนทรายและหิน จากแหล่งผลิตไปยังผู้ซื้อ (ลูกค้าของ

คุณเอ) ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  

เราปีนขึ้นไปบนห้องโดยสารฝ่ังคนน่ัง การพูดคุยในวันน้ี

แตกต่างไปจากการพูดคุยครั้งอื่นๆ ของเรา เพราะคราว

น้ี ไม่ได้น่ังคุยในสำานักงาน หรือสถานที่ใดๆ แต่เป็นห้อง

โดยสารของสแกนเนีย P410 ในขณะที่วิ่งไปบนท้องถนน

เพื่อทำางานตามภาระกิจของวันน้ี โดยมีเราเป็นผู้ชวนคุย 

ถามเรื่องนั่นเรื่องนี่ วนไปวนมา เหมือนเป็นการแวะมาหา

คนรู้จัก และติดรถเขาไปทำางาน

เดินทางกันตั้งแต่เช้าตรู่ จากที่ตั้งคือบ้านของเอ ในเขตเมือง

เชียงใหม่ ออกนอกตัวเมืองไปยังท่าทรายแห่งหนึ่ง เลยอำาเภอ

จอมทองไปไม่ไกลนัก ท่าทรายตั้งอยู่ชิดริมแม่นำ้าปิงเพื่อรับ

ทรายใส่กระบะท้าย จากนั้นเดินทางย้อนกลับมาที่ย่านตัวเมือง

เชียงใหม่อีกคร้ัง แน่นอนว่าใช้เวลาพอสมควร เน่ืองจากรถมี

นำ้าหนักบรรทุก อีกทั้งใช้ความเร็วตามที่กฏหมายกำาหนด ระยะ

ทางขาไปวันนั้นอยู่ในราวแปดสิบกิโลเมตรโดยประมาณ

เมื่อพ้นเขตอำาเภอเมืองออกมา สองข้างทางถูกประดับด้วยสี

เขยีวของธรรมชาต ิมองเห็นทวิเขาที่โอบลอ้มตวัเมอืงเชยีงใหม่

เอาไว ้ เอเลา่ให้ฟงัวา่ ชาวเชยีงใหมกั่บรถบรรทกุ ถ้าเราทำาอะไร

ไม่ดีบนถนนโอกาสที่จะถูกบันทึกเป็นวิดีโอเก็บไว้ด้วยโทรศัพท์มี

สูงมาก เพราะฉะนั้นการขับขี่จึงต้องระมัดระวังมาก เพราะรถ

ต้องวิ่งผ่านเขตชุมชนทุกวัน

ปัจจุบันเรื่องการบรรทุกนำ้าหนักเกินเป็นเรื่องสำาคัญมาก เอเล่า

ให้ฟังว่าถ้าขึน้ตาช่างนำา้หนักของทางหลวง และทางหลวงชนบท 

อนัเป็นเส้นทางทีใ่ช้ขนส่งแล้วนำา้หนักเกิน ต้องถูกฟ้องขึน้ศาลกัน

เลยทเีดยีว ในพืน้ทีเ่ชยีงใหม่เรือ่งบรรทกุนำา้หนักเกินปัจจุบันเป็น

เรื่องต้องห้าม เจ้าหน้าที่เข้มงวด

นอกจากคุยเรื่องงาน เรื่องรถสแกนเนียแล้ว ยังคุยกันถึงเรื่อง 

อื่นๆ ด้วย เชน่เครื่องดื่มทีช่ว่ยแก้ง่วงระหวา่งการทำางาน เอเลา่

ให้ฟังว่ากาแฟกระป๋องยี่ห้อหนึ่งในร้านสะดวกซื้อในปั้ม เป็นสุด
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เอ กล่าวว่า หลายคนคิดว่าการใช้สแกนเนีย ต้องมี

ค่าดูแลแพง ไม่แน่ใจว่าคนที่พูดเช่นนั้น ใช้รถสแกนเนีย

หรือไม่ ที่สำาคัญ เขาใช้รถอย่างไร ดูแลรถอย่างไร 

สำาหรับเอ ตลอดหลายปีเจ้าสแกนเนียคันโปรดไม่เคย

สร้างปัญหา ตรวจเช็คตามรอบ บำารุงรักษาอย่าง

ถูกวิธี ใช้งานรถอย่างถูกวิธีตามที่ได้รับการอบรม

จากผู้เชี่ยวชาญของสแกนเนีย
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ยอดของความตาสว่าง แต่รสชาติไม่ได้เรื่องที่สุด

ในเขตเมืองน้ันปริมาณรถมาก ทั้งรถมอเตอร์ไซด์ รถเก๋ง

ที่ออกจากซอย สับสน ไร้ระเบียบ  เอต้องจดจำาไว้ว่าแต่ละ

ชว่งเวลาทีผ่่านเขา้มาน้ันสภาพการจารจรเปน็อยา่งไร ควร

เลือกใช้เส้นไหน ช่วงไหนจะต้องออกไปวิ่งขวา รถใหญ่ที่มี

พ่วงลากมาด้วย ต้องมีความระมัดระวังสูง เวลาเบรกแล้ว

การจะนำาความเร็วกลับมาอีกคร้ังเป็นเร่ืองที่สิ้นเปลือง

พลังงาน

แมจ้ะผ่านการใชง้านมาเจ็ดปแีลว้ แตเ่จ้าสแกนเนียก็ยงัคง

สมบูรณ์แบบ เสียงเครื่องยนต์ยังเดินราบเรียบ ช่วงล่าง

นุ่มนวล พละกำาลังการตอบสนองยังไว้ ใจได้ 

เอบอกว่าเขาชอบรถยุโรปมาตั้งแต่เด็กๆ ตั้งใจไว้เลยว่าถ้า

จะต้องออกรถเป็นของตัวเองต้องยุโรปเท่าน้ัน และต้อง

เป็นสแกนเนีย

รถถูกนำาสง่จากกรงุเทพฯ มาจนถึงเชยีงใหม ่ถูกใชง้านโดย

เจ้าของรถเอง ขับมือเดียว กิจการของครอบครัวดำาเนิน

โดยสองพ่อลูก มีอยู่ช่วงเวลาหน่ึงเนื่องจากได้สัญญางาน

มามีการลงทุนรถเพิ่ม (รถมือสอง) พอสัญญางานหมด รถ

ที่เติมเข้ามาหยุดวิิ่ง ปัจจุบันกิจการมีสองคนพ่อลูก ขับรถ

คนละคัน ช่วยกันวิ่งงานให้กับลูกค้าประจำา ซึ่งเป็นกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในเมืองเชียงใหม่ 

รูปแบบของการทำางานคือจัดหาทราย หิน และขนส่งให้ 

โดยค่าดำาเนินการน้ันรวมเบ็ดเสร็จ ค่าทราย หิน และค่า

ขนส่ง  ซึ่ง ณ ปัจจุบันเอบอกว่า สองคนกับพ่อ สามารถ

ทำางานเลีย้งครอบครวัและพอเหลอืบา้ง ทกุวนัน้ีรถทีเ่ขา้มา

วิง่ทรายมมีาก การแขง่ขนักันเรื่องราคามสีงู หากลงไปแขง่

หรือบริหารจัดการไม่ดีโอกาสที่จะเจ็บตัวมีสูง

สำาหรับเจ้าสแกนเนีย P410 ซีรีย์ที่เอใช้อยู่เป็นรุ่นเกียร์

ธรรมดา ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าชอบมาก เหมาะกับสไตล์ในการ

ขับและการทำางาน อีกอย่างเอบอกว่าเกียร์ของสแกนเนีย

เข้าได้ง่ายมาก  

เจ้าสแกนเนียคันน้ีตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมา เป็นความ

คุ้มค่าอย่างยิ่ง เอบอกว่าความทนทานเชื่อใจได้สำาหรับ

สแกนเนีย ในแต่ละวันที่วิ่งงานบางวันก็สองรอบ บาง

วันก็สามรอบ  แต่ระยะโดยรวมในแต่ละวันไม่ได้มาก ไม่

เหมอืนรถทีว่ิง่งานลอ่ง ตอนน้ีระยะรวมของรถเก้าแสนกวา่

กิโลเมตร เกือบจะถึงหนึ่งล้านกิโลเมตร

ตลอดเวลาที่น่ังอยู่บนรถทั้งตอนที่ตีรถเปล่าไปรับสินค้า 

และตอนบรรทกุสนิคา้ไปสง่ให้ลกูคา้ สิง่ทีส่มัผัสไดค้อืพละ

กำาลงัตอบสนองทีร่าบเรยีบไมม่สีะดดุ เสยีงเครื่องยนตย์งั

คำารามเปน็เอกลกัษณ ์ความนุม่นวลในหวัเกง๋ซึ่งเราคิดวา่

สำาคัญ เพราะมันลดเรื่องความเหนื่อยล้าจากการขับได้

มาก ทำาให้ผู้ขับขี่ไม่ล้าจากการควบคุมรถ ทำาให้ร่างกาย

สามารถตอบสนองกับสิง่รอบตวัไดด้ปีอ้งกันเรื่องอบุตัเิหตุ

บนท้องถนนได้ 

เอบอกว่าตั้งแต่ใช้งานมายังไม่เคยมีซ่อมใหญ่เลย มีเพียง

แคถ่่ายของเหลวตามระยะ อะไหลบ่างชิน้ตามกำาหนด ซึง่

เอบอกกับเราว่า ใครที่คิดว่าอะไหล่แพง ไม่กล้าใช้ จริงๆ 

ถ้าเปลี่ยนตามระยะก็เป็นการใช้งานที่คุ้มค่า อยู่กันยาวๆ 

รถไม่ต้องจอดบำารุงรักษาบ่อย รถสามารถวิ่งงานได้มี

ประสิทธิภาพไม่ต้องจอดเข้าอู่บ่อยๆ หรือหากเกิดเหตุไม่

คาดคิด ทางสแกนเนียมีโปรโมชั่นเรื่องของอะไหล่ให้กับ

ลูกค้าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งช่วยได้เป็นอย่างดี

หลังจากรับทรายวิ่งไปตามเส้นทางที่ ใช้เป็นประจำาส่ง

ทรายให้กับลูกค้ารายหนึ่ง เมฆฝนตั้งเค้าอยู่บนเทือกดอย

สุเทพ ลานสำาหรับเททรายของลูกค้าอยู่ในชุมชน ทาง

เข้าเป็นถนนเส้นเล็กๆ เลี้ยวไปมามีบ้านเรือนอยู่สองข้าง

ทาง สแกเนียควบคุมได้อย่างง่ายดาย ช่องทางเข้าจุด

เททรายใกล้กับทางโค้งประตูเข้าไม่ได้กว้างมาก ต้องใช้

ความชำานาญพอสมควร แน่นอนว่าเอไม่อยากให้ฝนเทลง

มาก่อนที่งานจะเสร็จ 

ทรายถูกเทลงจากกระบะทา้ยทัง้ทีตั่วหัวและหาง เจ้าของ

ร้านขายวัสดุก่อสร้างบอกว่าสองกองนี้ถ้าฝนไม่ตกไม่เกิน

สามวันก็ขายหมดแล้ว นั่นหมายความว่าอีกสามวันเอกับ

เจ้าสแกนเนียก็จะต้องวนกลับมาที่นี่อีก

14:00 pm

เราแยกกันตอนบ่ายแก่ๆ ปีนลงจากหัวเก๋งของเจ้า P410 

ถ้ามันรับรู้เราก็อยากจะบอกว่านายแน่มาก ผ่านมาร่วม

เจ็ดปีนายยังแจ๋วอยู่ เอยังต้องวิ่งไปรับหินอีกรอบเพื่อจะ

ไปส่งให้กับลูกค้า ซึ่งกว่าจะเสร็จงานก็คงจะคำ่าๆ มองไป

ทีย่อดดอยสเุทพ เมฆฝนสดีำากำาลงัเคลือ่นตวับดบงัสนัเขา

ทั้งหมดไว้

เจ้าของรถคันเดียว เป็นจุดเร่ิมต้นที่สำาคัญสำาหรับผู้

จำาหน่ายรถ สำาหรับมุมมองของเรา เจ้าของรถสแกนเนีย

คันเดียวส่วนใหญ่ที่เรามีโอกาสได้พบปะพูดคุย ทั้งหมด

เป็นแฟนแบรนด์สแกนเนียตัวจริง ใช้งานรถด้วยตนเอง 

แน่นอนเมื่อธุรกิจเริ่มขยับขยายและมีการลงทุนเพิ่มรถ

คันต่อไปจะเป็นอื่นไปไม่ได้นอกจากสแกนเนีย 
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รถที่ใช้ สแกนเนีย R410 Rigi 10 ล้อ พ่วง งานขนส่งทรายและหิน (อุตสาหกรรมก่อสร้าง) 
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เมือง Hannover ประเทศเยอรมันนี มีงานใหญ่ของแวดวงอุตสาหกรรม

รถเพื่อการพาณิชย์ ที่นับได้ว่าเป็นงานระดับโลก นั่นคือ IAA Transpor-

tation ผู้ผลิตชั้นนำาต่างไปโชว์ศักยภาพของตัวเองกันในงานนี้ ซึ่งปีนี้นับ

เป็นปีที่พิเศษ เพราะโดยปกติ IAA จะจัดขึ้นทุกสองปี แต่ที่ผ่านมาเนื่อง

ด้วยสถานการณ์โควิด IAA จึงว่างเว้นไปเป็นเวลาสีปี บรรดาผู้ผลิตรถ

ค่ายต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ร่วมต่างๆ พากันนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเปิดตัว

ในงาน โดยงานมีขึ้นเมื่อวันที่ 20-25 กันยายาน

IAA Transportation 2022
HANNOVER
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สแกนเนียสร้างความม่ันใจในคุณภาพอะไหล่ และงานบริการ

ลูกค้า จัดโปรโมชั่นส่วนลดอะไหล่สูงสุด 50 % ตลอดปี 2565 

พร้อมตรวจสภาพรถตามมาตรฐาน 20 จุดฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย  

นายปริญญา ธรรมมา ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการอะไหล่ บริษัท 

สแกนเนีย สยาม จำากัด เปิดเผยว่า ธุรกิจการขนส่งของรถบรรทกุ 

และรถบัสในปัจจุบันน้ัน หัวใจสำาคัญที่จะทำาให้การขนส่งเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน คือ การเช็คสภาพและการซ่อม

บำารุงตามระยะทาง อะไหล่รถยนต์จึงเป็นสิ่งจำาเป็นที่ผู้ประกอบ

การขนส่งต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งานหรือตามระยะเวลาที่

ระบไุว้ ศนูย์บรกิารอะไหล่ของสแกนเนียจึงได้จัดโปรโมชัน่ส่วนลด

ต่าง ๆ ให้กับลูกค้า อาทิ ส่วนลดอะไหล่ชุดไส้กรอง รวมถึงช่วง

ล่าง 50% รวมถึงชดุเบรกราคาสดุพเิศษจนถึงสิน้ปี ตรวจสภาพรถ

ตามมาตรฐาน 20 จุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ถึงสิ้นเดือนกันยายน

นี้หรือชุดคลัชท์ของเก่าแลกใหม่ลด 50% 

“ศูนย์บริการอะไหล่ของสแกนเนียได้รับการยอมรับจากลูกค้า

เพิ่มมากขึ้นทุกปี และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายบริการ

หลังการขายมีรายได้ประมาณ 350 ล้านบาทต่อปี ซึ่งส่วนหนึ่งที่

ลกูค้าให้ความไว้วางใจและเลอืกใช้ศนูย์บรกิารของสแกนเนียไม่ใช่

เพียงคุณภาพอะไหล่แท้ แต่รวมถึงมาตรฐานการซ่อม เครื่องมือ

ที่ออกแบบมาเพื่อรถสแกนเนีย พร้อมโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ช่วย

วิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ  ของรถได้อย่างละเอียด นอกจากนั้นช่างทุก

คนของสแกนเนียก็มกีารฝึกอบรมมาเป็นอย่างด ีมกีารทำางานเป็น

ระบบเป็นขั้นเป็นตอน โดยในตอนน้ีทุกศูนย์บริการมีโปรโมชั่นม

อบให้ลูกค้าทุกท่าน  นอกจากน้ีสแกนเนียยังมองในเร่ืองความ

ยั่งยืน โดยมีการนำาชุดคลัทช์เก่ามาแลกใหม่ ลดไปเลย 50% ถึง

สิ้นเดือนกันยายนนี้ ซึ่งคลัทช์ที่ลูกค้าเอามาแลกเราก็จะเอากลับ

ไปเข้ากระบวนการ Remanufacturing จากโรงงานที่สวีเดน ซึ่ง

ได้ประสิทธิภาพออกมาเท่าเทียมของใหม่” 

นายปริญญากล่าวต่อว่า เมื่อหมดระยะฟรีเปลี่ยนถ่ายนำ้ามัน

เครื่อง 5 ปี แล้ว ลูกค้าก็อาจจะไปใช้บริการอู่ซ่อมภายนอก หรือ

อาจจะใช้อะไหล่เทียบเคียง (OEM) เพราะคิดว่าลดค่าใช้จ่ายได้

มากกว่า ซึง่อาจส่งผลให้คณุภาพโดยรวมของรถลดลง และอาจ

ส่งผลเสียต่อชิ้นส่วนสำาคัญอื่น ๆ เช่น ส่งผลต่ออัตราประหยัด

นำา้มนัไม่ดีเท่าเดิม หรอืส่งผลให้ส่วนอืน่ทีเ่ก่ียวข้องมกีารสกึหรอ

เร็วกว่าเดิม กลายเป็นต้องเปลี่ยนส่วนอื่นก่อนเวลาอันควร 

เป็นต้น ในขณะที่การใช้อะไหล่แท้จะสามารถคงประสิทธิภาพ

การทำางานของส่วนต่าง ๆ  ของตวัรถได้ดกีว่า ลกูค้าวิง่รถได้ยาว

แบบไม่ต้องกังวลและในบางรายการสำาคัญ หากเปลี่ยนอะไหล่

แท้กับศูนย์บริการสแกนเนีย ก็จะมีการรับประกันงานซ่อม 12 

เดือน ปัจจุบัน 90 % ของอะไหล่จะมีสต็อกสินค้าอยู่ในแต่ละ

สาขา สามารถขนส่งระหว่างสาขาได้ไม่เกิน 1 วนั หรอืสามารถ

นำาเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์ได้ภายในระยะเวลาเพียง 2 วัน

“อะไหล่พื้นฐานที่เปลี่ยนกันบ่อย เช่น ชุดไส้กรองต่าง ๆ พวก

กรองนำ้ามันเครื่อง กรองอากาศ ซึ่งกรองต่าง ๆ มีส่วนสำาคัญ 

เพราะถ้ากรองไม่ได้คณุภาพ อาจเกิดอาการอดุตัน มเีศษฝุน่ เศษ

อะไรต่าง ๆ หลุดลงไปในเครื่องยนต์หลักได้ ส่งผลให้การขนส่ง

เสยีหาย แต่หากใช้อะไหล่และงานบำารงุรกัษาตามมาตรฐานของ

สแกนเนีย ปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไป

 ปัจจุบันรถสแกนเนียสามารถเปลี่ยนถ่ายนำ้ามันเครื่องได้สูงสุด

ถึงประมาณ 80,000 กิโลเมตรต่อรอบ ซึ่งหากเทียบกับแบรนด์

จากประเทศในเอเชยีอืน่ ๆ  อาจต้องเปลีย่นถ่ายนำา้มนัเครือ่งทกุ 

ๆ 15,000 ถึง 25,000 กิโลเมตรต่อครั้ง เมื่อมองถึงภาพรวมใน

การดำาเนินธุรกิจ (Total Operating Economy) แล้ว คุ้มค่า

กว่ามาก นอกจากน้ันหากต้องการนำารถมาขายเป็นมอืสอง การ

ทีใ่ช้อะไหล่แท้จากสแกนเนียก็จะทำาให้รถคงประสทิธิภาพดแีละ

หากมีประวัติงานซ่อมกับศูนย์บริการ ราคาขายต่อก็ยิ่งดีขึ้น” 

นายปริญญากล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ลูกค้าสแกนเนียสามารถเข้ามาที่ศูนย์บริการทั้ง 10 แห่ง

ของสแกนเนียทั่วประเทศโดยตรง เพื่อรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ 

พร้อมส่วนลดมากมาย  สามารถสอบถามโทรศัพท์ จองศูนย์

บริการของเราได้ที ่1800 019 888 หรอื รายละเอยีดบนเวบ็ไซต์ 

www.scania.co.th

สแกนเนียสร้างความมั่นใจลูกค้า
จัดโปรโมชั่นตรวจเช็คฟรี+ส่วนลดอะไหล่สูงสุด 50 %
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เมื่อเร็วๆนี้ ยูดี ทรัคส์ (ประเทศไทย) ได้ดำาเนินการติดตั้ง

แผงโซลาร์รูฟท็อป จำานวน 1,850 แผง ที่โรงงานผลิต 

และประกอบรถยูดี ทรัคส์ จ.สมุทรปราการ โดยร่วมมือ

กับกลุ่มบริษัท Berkeley Energy Commercial Indus-

try Solutions (BECIS) ผู้นำาทางด้านพลังงานทดแทน 

โดยการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อปคร้ังน้ีสามารถผลิต

กระแสไฟฟ้าให้กับโรงงานได้มากถึง 1,477 MWh ต่อ

ปี  หรือให้กำาลังการผลิตไฟฟ้าได้ถึง 25% ที่ใช้ ในโรงงาน 

และช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว 16% หรือ

ประมาณ 700 ตันต่อปี

ยูดี ทรัคส์ มีเป้าหมายในการบรรลุความเป็นกลางทาง

คาร์บอนภายในปี พ.ศ. 2593 จึงหันมาใช้แหล่งพลังงาน

หมุนเวียนเพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย

นอกจากโครงการโซลาร์รูฟท็อปนี้แล้ว ทางโรงงานในไทย

แห่งน้ียังได้ลงทุนในโครงการที่เน้นการบริหารจัดการขยะ

ฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Landfill) การรีไซเคิลขยะ 100% 

และลดการใช้พลังงานในด้านอื่นๆอีกด้วย

มร. โยชิยูกิ โคบายาชิ Head of UD Trucks Opera-

tions Bangkok เปิดเผยว่า “เราเป็นโรงงานแห่งแรก

ในเครือ ยูดี ทรัคส์ ที่ริเริ่มติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อปด้วย

สเกลดังกล่าว และด้วยความมุ่งมั่นเพื่อสร้างความยั่งยืน 

พร้อมกับการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพาร์ท

เนอร์ทำาให้ โครงการนี้ประสบความสำาเร็จ ซึ่งนับเป็นก้าว

สำาคัญของเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจของเรา และยัง

เป็นส่วนร่วมสำาคัญต่อเป้าหมายของกลุ่มบริษัทอีซูซุ ใน

การลดการปล่อยคาร์บอน 50% ภายในปี พ.ศ.2573 

เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2556 ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ยั่งยืน

ต่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานผลิตของเรา”

มร. อูโก้ เบอร์เนล Director of Commercial Solutions 

กลุ่มบริษัท BECIS Thailand กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทาง

เรารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ ได้เข้าร่วมงานเปิดตัว

โครงการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อปขนาด 1 MWp ของ

โรงงานยูดี ทรัคส์ ซึ่งจะช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ได้ถึงปีละประมาณ 700 ตัน พร้อมทั้งเป็นการช่วยลด

ต้นทุนสำาหรับอัตราค่าไฟฟ้าต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงที่ต่ำากว่า

ราคาทั่วไป

นอกจากนี้ ทาง BECIS ยังรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุน

เส้นทางด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนของยูดี ทรัคส์ 

อีกด้วย ในปัจจุบันนี้ภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์นับว่า

เป็นแนวหน้าในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั่วโลก และจากโครงการนี้ทำาให้ยูดี ทรัคส์ ถือเป็น

อีกหน่ึงตัวอย่างของความเป็นผู้นำาด้านความยั่งยืนที่

อุตสาหกรรมยานยนต์ควรยอมรับ”

ยูดี ทรัคส์ มุ่งมั่นที่จะทำาให้ทุกชีวิตดีขึ้นด้วยโซลูชั่นการ

ขนส่งที่ยั่งยืน เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือดังกล่าวกับ 

BECIS จะเป็นอีกบทบาทสำาคัญในการลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการทั้งหมด

ยูดี ทรัคส์ จับมือ BECIS 

ลุยติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อปที่โรงงานผลิตรถบรรทุกในไทย
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